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ε
 ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ 
Πιεξνθνξίεο: Μπνπκπνπξή Αηθ.  
Σει. 213 2086 333 θαμ 213 2086757, 670 
prom2@kat-hosp.gr 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
15απ/2013 

 
 

ΚΗΦΙΙΑ, 27/09/2013 
Απ. ππυη.:12248/08-10-2013  

 
 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ  ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ; « 44423000-1 –
ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΙΓΗ ΠΠΤΤ 2011 » 

 
ΠΙΣΩΗ: 45.000,00  €  με  ΦΠΑ. 

 
Σν ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ, έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο θαη ηηο 
απνθάζεηο ηνπ  Γ 19/06-2012, 16/16-04-2013 & 28/23-07-2013. 

 
                                         ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
 
πξόρεηξν επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα 
ηελ πξνκήζεηα « 44423000 –ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΙΓΗ » 
  
 
1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Πξνϋπνινγηζκόο  : 45.000,00 € κε ΦΠΑ, ΚΑΔ 1439, πξνϋπνινγηζκόο 2013 
 
Υξνληθή δηάξθεηα  : 12 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
 
Σόπνο   : ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ 

Αίζνπζα  Γ/θνύ  πκβνπιίνπ  
 
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο:  06/11/2013  Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ  Ώξα: 10:00 πκ 
Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο : 05/11/2013  Ζκέξα: ΣΡΗΣΖ  Ώξα : 14.00 κκ ζην 
πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο 
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ -  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ 
 
 

ΚΩΓΙΚΟ Α/Α ΔΙΓΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 1 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ   ΗΓΖΡΟΤ          2,5 ρηι Kg            100  

 2 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ    ΗΝΟΞ      316      2 ρηι                   Kg            10  

 3 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ   ΗΝΟΞ       316     2,5 ρηι. 
 
Κg              10  

 4        TZAMIA  ΜΑΤΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΚΟΛΖΖ Νν 11  ΣΔΜ        100 

 5 ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΗΝΑ   ΣΔΜ          10 

 6 ΓΤΑΛΗΑ  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΡΟΥΟΤ   ΣΔΜ          30 

 7 ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ  ΓΗΑΦΟΡΑ   ΣΔΜ          15 

 8 ΠΔΝΔ    ΓΗΑΦΟΡΔ  ΣΔΜ           5 

 9 ΠΡΗΟΝΟΛΑΜΔ  ΑΔΡΟ  ΣΔΜ          50 

 10 ΓΗΚΟΗ ΣΡΟΥΗΜΑΣΟ ΓΤΑΛΗΜΑΣΟ ΗΝΟΞ   ΣΔΜ          20 

 11 ΓΗΚΟΗ  Φ  125 Υ 1ρηι   ΗΝΟΞ  ΚΟΠΖ   ΣΔΜ        100 

 12 ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ Φ 250  ΣΔΜ         20 

 13  ΓΗΚΟΗ  ΛΔΗΑΝΔΧ  Φ 125  ΣΔΜ         30 

 14 ΠΗΣΟΛΗ ΗΛΗΚΟΝΖ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ –ΦΡΔΝΟ   ΣΔΜ           5 

 15 ΣΗΜΠΗΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΚΟΛΖΖ  ΒΑΓΓΔΛΗΣΖ 400 Α 

   
ΣΔΜ           5 
 
 

 16 ΠΔΡΣΗΝΑΓΟΡΟ  STANLEY ΣΔΜ           2 

 17 ΑΠΟΤΝΔΛΑΗΟ     
ΚΗΛΑ         16 
 

 18 ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ ΠΡΔΗ ΣΔΜ          20 

 19 ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ DOMUS ΥΧΝΔΤΣΔ  20ΑΡΔ ΣΔΜ          20 

 20 ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ    »             „»               35ΑΡΔ ΣΔΜ          20 

 21 ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ   »  ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΔΞΗΑ -ΑΡΗΣΔΡΑ ΣΔΜ          10 

 22 ΣΗΜΠΗΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ  1‟‟ ΣΔΜ           2 

 23 ΣΗΜΠΗΓΔ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ   ½ „‟ ΣΔΜ           1 

 24 ΛΑΜΑΡΗΝΑ ΜΑΤΡΖ 1,20  ρηι 100 Υ 200 ΦΤΛΛΑ     3 

 25 ΛΑΜΑΡΗΝΑ ΜΑΤΡΖ 2,00 ρηι  100  Υ 200 ΦΤΛΛΑ     3 

 26 ΛΑΜΑΡΗΝΑ  ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 1,5 ρηι  100 Υ 200  ΦΤΛΛΑ    3 

 27 ΛΑΜΑΡΗΝΑ  ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 1,00 ρηι  100Υ200  ΦΤΛΛΑ     2 

 28 ΣΡΤΠΑΝΗΑ   ΑΔΡΟ       3     ρηι  ΣΔΜ       100 

 29    »                    »             3.5   ρηι  ΣΔΜ       200 

 30    »                     »              4    ρηι ΣΔΜ         50 

 31    »                      »              4,5  ρηι ΣΔΜ         50 

 32    »                      »                 5  ρηι ΣΔΜ          50 

 33    »                      »               5,5  ρηι 
ΣΔΜ          50 
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 34    »                      »                  6   ρηι                                       ΣΔΜ         50 

 35    »                       »               6,5   ρηι ΣΔΜ         50 

 36    »                       »                 7    ρηι                                     ΣΔΜ        30 

 37    »                        »              7,5   ρηι ΣΔΜ        20 

 38    »                        »                8   ρηι ΣΔΜ        50 

 39   »                        »             8,5  ρηι ΣΔΜ      20 

 40   »                        »               9   ρηι ΣΔΜ      10 

 41   »                        »             9,5  ρηι ΣΔΜ      10 

 42   »                        »             10   ρηι ΣΔΜ      10 

 43  »                         »            10,5   ρηι ΣΔΜ     10 

 44  »                          »            11     ρηι  ΣΔΜ       5 

 45  »                         »             11,5  ρηι ΣΔΜ       5 

 46  »                          »            12    ρηι ΣΔΜ       5 

 47  »                          »             12,5  ρηι  ΣΔΜ       5 

 48  »                          »              13   ρηι ΣΔΜ       5 

 49 ΡΟΓΔΛΔ              Μ4  ΚΗΛΑ     1 

 50  »                            Μ5   ΚΗΛΑ     1 

 51  »                            Μ6       »        2 

     52  »                            Μ8      »        2 

      53  »                            Μ10 »       2 

 54  »                            Μ12        »      2 

    55  ΚΧΝΗΚΑ  ΣΡΤΠΑΝΗΑ        Φ   13,5                            ΣΔΜ       1 

    56  »                          »           Φ   14                                                 »          1 

    57  »                          »            Φ  14,5     »          1 

      58  »                          »            Φ   15      »         1 

    59  »                          »            Φ  15,5      »         1 

    60  »                          »            Φ  16      »         1 

    61  »                          »            Φ  16,5                                               »          1 

    62 
 »                          »            Φ   17 
           

    »           1 

   63  »                          »            Φ   17,5    »            1 

   64  »                          »            Φ    18     »             1 

    65  »                          »            Φ    18,5    »             1 

    66  »                          »             Φ   19    »              1 

    67  »                          »             Φ   19,5   »               1 

    68  »                          »             Φ   20   »               1 

    69  »                          »              Φ  20,5    »                1 

    70  »                          »              Φ  21                                           »                1 

    71  »                          »              Φ  21,5   »                 1 

    72  »                          »              Φ  22  »                  1 

    73  »                          »              Φ  22,5   »                 1 

   74  »                          »              Φ  23  »                 1 

   75  »                          »              Φ  23,5                                         »                  1 

   76  »                          »              Φ  24  »                  1 

   77  »                          »               Φ  24,5  »                  1 

  78  ΑΞΟΝΑ    ΗΓΖΡΟΤ           Φ  8      ΟΥΗ  ΚΑΛΤΜΠΡΔ ΜΔΣΡΑ    100 

  79  »                        »                  Φ10  »             30 

  80  »                          »                Φ12   »               30 
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 81  »                          »                Φ14       »               30 

 82 
 »                          »                Φ16                 
 

»                30  

 83  »                          »                  Φ18 »                30 

 84  »                          »                  Φ20  »                30 

 85  »                          »  

 86  »                          »  

 87  »                          »  

   88  ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΑ         2 0 Υ 20 Υ  1,5    ρηι   ΜΔΣΡΑ    30 

   89  »                          »        25  Υ  25  Υ   2     ρηι   »             30 

   90  »                          »         30  Υ  30  Υ  1,5   ρηι                         »             30 

   91  »                          »         40   Υ  40  Υ  1,5  ρηι   »             30 

   92  ΚΟΗΛΟΓΟΚΟ               60  Υ  40  Υ  3     ρηι   »             18 

   93  »                          »          50 Υ   50  Υ  3     ρηι   »             18 

  94  ΛΑΜΑ       20 Υ   3                                                                 ΜΔΣΡΑ      20 

  95  »                25 Υ   4     »              20 

  96  »                30  Υ  3                  20 

  97  »                 40  Υ  4                      20 

  98  »                 50  Υ  4                  30 

  99  »                 60   Υ  5                  24 

  100  ΑΞΟΝΑ  ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ        Φ  20 ΜΔΣΡΑ        1 

   101  »                          »                  Φ  25    »                1 

   102  »                          »                  Φ  30    »                1 

   103  »                          »                  Φ  40     »                1 

    104  »                          »                   Φ  50    »                1 

    105  »                          »                   Φ  60    »                1 

    106 
 »                          »               
                                                 Φ 130 

   »           0,50 

    107 ΣΡΟΥΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΣΡΤΠ Φ6-Φ40  UNIVERSAL  ΣΔΜ            1 

    108  »                          »  ΦΑΛΗΓΗΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠ  ΣΔΜ            1 

    109  ΒΗΓΔ   ΔΞΑΓΧΝΔ    Μ    4  Υ   40  ΣΔΜ       100 

    110  »                          »      Μ    5  Υ   40   »            100 

    111  »                          »      Μ    6  Υ   50   »            100 

    112  »                          »       Μ    8  Υ  60                                         »            100 

    113  »                          »       Μ  10  Υ  60   »               50   

     114  »                          »      Μ  12  Υ   80   »               50 

        115 ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ Μ4,Μ5,Μ6,Μ8,Μ10 ,Μ 12 ΣΔΜ         600 

    116   ΒΗΓΔ   ΑΛΛΔΝ         Μ6   Υ    40   ΣΔΜ          50 

      117  »                          »      Μ8    Υ   50          »            100 

                 118  »                          »      Μ10   Υ  30    »            100 

     119  »                          »       Μ10  Υ   50   »               50 

                120  »                          »       Μ 12  Υ  50  »               50 

    121  »                          »       Μ8     Υ  30        »              100 

    122  ΓΑΛΛΗΚΟ  ΚΛΔΗΓΗ  300  ρηι ΣΔΜ             1 

    123  ΚΛΔΗΓΗΑ  ΓΔΡΜΑΝΟΠΟΛΤΓΧΝΑ    10   ρηι  ΣΔΜ            5 

    124  »                          »                            13  ρηι    ΣΔΜ           5 

      125   »                          »                            17  ρηι   ΣΔΜ           5 

 

 
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 
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Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 12 κήλεο. Μπνξεί λα δνζεί  παξάηαζε κέρξη 12 κήλεο, 
κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο 2 πξώηνπο θαη κε ζύκθσλε γλώκε 
ηνπ ζπκβαζηνύρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10. 
 
 
 
 
4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ κε θάζε 
πξόζθνξν ηξόπν όηη έρνπλ γλώζε θαη πείξα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
5. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ 
παξαγξάθσλ 6, 7, 8. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 
 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Σε ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» ν εληαίνο θάθεινο, θαη νη επί κέξνπο θαηά πεξίπησζε, 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 Σον απιθμό ηηρ διακήπςξηρ (15απ/2013), ηον ηίηλο ηος επαναληπηικού 
διαγυνιζμού (ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΙΓΗ ), ηην επυνςμία ηος διενεπγούνηορ ηον 
επαναληπηικό διαγυνιζμό (ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ) και ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ 
( 06/11/2013 ). 

 
6. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
O θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη κόλν ππεύζπλε 
δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ππνγξαθήο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 
7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ 
ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
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9. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ 
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
 

10. ΚΡΑΣΗΔΙ 

ΔΗΓΟ ΚΡΑΣΖΖ 
ΚΑ 

ΔΟΓΟΤ- 
ΔΞΟΓΟΤ 

Λογαπιαζμόρ ΓΛ 

ΜΣΠΤ 3% 5211-3311 55.02.00 

Υαξηόζεκν 2% επί ΜΣΠΤ 5211-3311 55.02.00 

ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ραξηνζήκνπ ΜΣΠΤ 5211-3311 55.02.00 

Τπέξ ςπρηθήο πγείαο 2% 5291-3391 53.20.00 

Φόξνο πξνκεζεπηώλ 8% 5291-3391 54.09.14 

Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ 0,10% 

5299-3399 53.20.01 

 
11. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
     ύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηνλ Ν.4152/2013(ΦΔΚ 107Α/9-5-2013, παξαγξ. Ε, 
ππνπαξαγξ.Ε.5), ε πξνζεζκία πιεξσκήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
 
12. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ 

ΟΡΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ  
1. Ο Ζιεθηξνληθόο Πιεηζηεξηαζκόο ζα δηελεξγεζεί γηα ινγαξηαζκό ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο απνθιεηζηηθά ζην Internet site ηεο εηαηξίαο Business 
Exchanges A.E. 
2. Όποι & κανόνερ πος διέποςν ηο ζςγκεκπιμένο Ηλεκηπονικό 
Πλειζηηπιαζμό: 
Ο Πιεηζηεξηαζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ζε πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο αιινδαπνύ ζπκκεηέρνληνο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 
Σν λόκηζκα κε βάζε ην νπνίν ζα δηεμαρζεί θάζε Πιεηζηεξηαζκόο ζα είλαη ην 
ΔΤΡΧ. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  πιεηζηεξηαζκνύ, ζα είλαη 
νη ηηκέο ρσξίο Φ.Π.Α. 
Ζ δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ  ζα είλαη ηξηάληα ιεπηά (30΄). Δάλ όκσο εληόο 
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ιεπηώλ (3΄) πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηνπ 
Πιεηζηεξηαζκνύ ππάξρεη απνδεθηή πξνζθνξά, ε νπνία βειηηώλεη ηελ θαιύηεξε 
ηξέρνπζα πξνζθνξά ζην ζύζηεκα, ην πέξαο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζα 
παξαηείλεηαη απηνκάησο γηα  ηξία ιεπηά (3΄).  

Ο Πιεηζηεξηαζκόο είλαη “κεηνδνηηθνύ ηύπνπ”, ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ σο απνδεθηέο πξνζθνξέο νξίδνληαη νη 
πξνζθνξέο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηαπηόρξνλα ηα εμήο δύν θξηηήξηα: 
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 Δίλαη ρξνληθά έγθπξεο (δει. θαηαγξάθεηαη ε άθημή ηνπο ζην ζύζηεκα 
ηεο Business Exchanges A.E. εληόο ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηνπ 
Πιεηζηεξηαζκνύ θαη ησλ ηπρώλ παξαηάζεώλ ηνπ). 

 Βειηηώλνπλ ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ πξνκεζεπηή ηνπιάρηζηνλ θαηά 
πνζό ίζν κε ην  βήκα.  Δηδηθά  ε πξώηε πξνζθνξά ζην ζύζηεκα, 
γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ  βειηηώλεη ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή 
ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζό ίζν κε ην βήκα. Σν βήκα ζα νξηζζεί θαη ζα 
αλαθνηλσζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πξηλ από 
ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ. 

 Γηα πξνζθνξέο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή  
άνυ ηος 20%, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, ζα εκθαλίδεηαη επηβεβαησηηθό 
κήλπκα ην νπνίν ν ζπκκεηέρνληαο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ξνθεηκέλνπ 
λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ, θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη 
ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδεη ηελ ηηκή εθθίλεζεο  (initial price) πνπ έρεη 
ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.  
Δθόζνλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζέζεη ελεξγή πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκό, ζα έρεη 
ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδεη θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ (ΘΔΖ) ζηνλ δηαγσληζκό. Ζ 
θαηάηαμε ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκό ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ  
πξνζθνξά  ηνπ  όζν  θαη  κε  ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Γηα 
παξάδεηγκα εάλ έλαο πξνκεζεπηήο ππνβάιεη ηελ ίδηα πξνζθνξά κε άιινλ 
πξνκεζεπηή ζα πξνεγείηαη ζε θαηάηαμε (ΘΔΖ) ν πξνκεζεπηήο πνπ ρξνληθά 
ππέβαιε πξώηνο ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζύκθσλα κε ην ρξόλν πνπ ε πξνζθνξά 
παξειήθζε από ην ζύζηεκα ηεο εηαηξείαο Business Exchanges A.E. Ο 
πξνκεζεπηήο δελ ζα έρεη ζε θακία πεξίπησζε ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδεη ηελ 
θαιύηεξε ππάξρνπζα πξνζθνξά επί ηνπ παξόληνο. Οη πξνκεζεπηέο δελ ζα 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμαθξηβώλνπλ πνηνη είλαη εθείλνη νη πξνκεζεπηέο πνπ 
δίλνπλ πξνζθνξέο θαη δελ ζα κπνξνύλ λα γλσξίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ 
ζπκκεηερόλησλ, παξά κόλν ζα γλσξίδνπλ ηε ζέζε θαηάηαμήο ηνπο.  
Ζ ρακειόηεξε πξνζθνξά ζην ηέινο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ δελ ζπλεπάγεηαη θαη 
απηόκαηε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αληίζηνηρν ζπκκεηέρνληα, αιιά 
απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Tν ηίκεκα εθθίλεζεο είλαη ην ηίκεκα ηεο ρακειόηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
γηα ην ζύλνιν ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, πνπ ζα έρεη πξνθύςεη από ηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Σν ηίκεκα εθθίλεζεο 
ζα νξηζζεί θαη ζα αλαθνηλσζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο πξνκεζεπηέο 
πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ. 
Δθόζνλ ν πιεηζηεξηαζκόο αθνξά νκάδα εηδώλ, ην ηίκεκα εθθίλεζεο είλαη ην 
ηίκεκα ηεο ρακειόηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γηα ην ζύλνιν όισλ ησλ 
εηδώλ ηεο νκάδαο, πνπ ζα έρεη πξνθύςεη από ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Σν βήκα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο αθνξά ην ζύλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Σν βήκα ζα νξηζζεί θαη ζα αλαθνηλσζεί από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνύ. 
Δθόζνλ ν πιεηζηεξηαζκόο αθνξά νκάδα εηδώλ, ην βήκα βειηίσζεο ηεο 
πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο αθνξά ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ηεο 
νκάδαο. Σν βήκα ζα νξηζζεί θαη ζα αλαθνηλσζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζηνπο πξνκεζεπηέο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ νκάδαο εηδώλ, ε επηηεπρζείζα, κέζσ ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ πιεηζηεξηαζκνύ, κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο γηα  
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ηελ νκάδα ησλ εηδώλ, ηζρύεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ θάζε 
είδνπο ηεο νκάδαο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζρόιηα ζηηο πξνζθνξέο 
ηνπο, νύηε απηά ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 
Πιεηζηεξηαζκνύ. Σν ηίκεκα πνπ ζα πξνζθεξζεί ζηνλ Πιεηζηεξηαζκό δελ ζα 
ηειεί ππό πξνϋπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνύο. 
 
3. Γημοζιόηηηα ζηοισείυν και ζςμμεηεσόνηυν καηά ηον Πλειζηηπιαζμό. 
Βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη αλά πάζα ζηηγκή σο πιεξνθνξία ζηελ 
νζόλε θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη: 
• ην ηίκεκα ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ζην ύζηεκα. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή 
θακίαο πξνζθνξάο πνπ μεπεξλά απηό ην πνζό.  
• ηελ αλά πάζα ζηηγκή αληίζηνηρε θαηάηαμε (ΘΔΖ) ηνπ πξνζθέξνληνο. 
Δθόζνλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζέζεη ελεξγή πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό, ζα έρεη 
ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδεη θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ (ΘΔΖ) ζην δηαγσληζκό. 
• ν ρξόλνο πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ. 
• Σα νλόκαηα ησλ εηαηξηώλ πνπ ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο δελ είλαη 
δηαζέζηκα ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ 
Πιεηζηεξηαζκνύ. 
Από ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απνδεθηή κηα πξνζθνξά από ην ύζηεκα δελ είλαη 
δπλαηόλ λα αλαθιεζεί. Πξνζθνξέο ζεσξνύληαη έγθπξεο κόλν κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ. 
Κάζε λέα πξνζθνξά πνπ γίλεηαη απνδεθηή από ην ύζηεκα, αθπξώλεη όιεο ηηο 
πξνεγνύκελεο πξνζθνξέο ηνπ ίδηνπ ζπκκεηέρνληα.  
Οη  πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο Πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο από 
ηελ επόκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Πιεηζηεξηαζκό ζα εηδνπνηεζνύλ αξκνδίσο από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Business Exchanges A.E. γηα ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζή 
ηνπο, ηε δηεμαγσγή ηνπ εηθνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ 
θαλνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ.  
H Business Exchanges A.E. αθνύ ελεκεξσζεί από  ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 
ηα ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ειεθηξνληθό 
Πιεηζηεξηαζκό ζα ζηείιεη ζε θαζέλα, θόξκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ζθνπό ην 
άλνηγκα ησλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα δηαγσληζκώλ. Οη εθπξόζσπνη ησλ 
πξνκεζεπηώλ ζα παξαιάβνπλ από ηε ΒΔ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ηνπο 
θσδηθνύο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ πνπ κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Ζιεθηξνληθό Πιεηζηεξηαζκό 
(εηθνληθό θαη πξαγκαηηθό). Οη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
πξόζβαζεο ζηνλ ειεθηξνληθό Πιεηζηεξηαζκό κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεύζπλζεο  https://www.mro.be24.gr/wui 
Ζ αίηεζε δεκηνπξγίαο θσδηθνύ πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ εθόζνλ ε πξνζθνξά 
ηνπ ζπκκεηέρνληα έρεη θξηζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο απνδεθηή (κεηά ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ησλ ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 
Πξηλ ηνλ θαλνληθό Πιεηζηεξηαζκό ζα πξνεγεζεί  ε εθπαίδεπζε όπνπ ζα 
δνζνύλ όιεο νη απαηηνύκελεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα, ηερληθέο 
νδεγίεο (system browser specifications) θαζώο θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο.  
Μεηά ηελ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ν εηθνληθόο Πιεηζηεξηαζκόο, πξνθεηκέλνπ νη 
πξνκεζεπηέο λα είλαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 
θαλνληθνύ πιεηζηεξηαζκνύ. 
-Σνλίδεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε 
όζν θαη ζηνλ εηθνληθό Πιεηζηεξηαζκό. Ζ Business Exchanges A.E. θαη ε 
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αλαζέηνπζα αξρή δελ επζύλνληαη γηα ιαλζαζκέλε εθ κέξνπο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
4. Κανόνερ πος διέποςν όλοςρ ηοςρ Ηλεκηπονικούρ Πλειζηηπιαζμούρ 
μέζυ ηος ζςζηήμαηορ ηηρ Business Exchanges A.E.  

  Ππιν ηον Πλειζηηπιαζμό 
 

4.1. Τποδομή ζςμμεηέσονηορ 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ Ζιεθηξνληθό Πιεηζηεξηαζκό 
απαηηείηαη ε αθόινπζε ππνδνκή: 
 
4.1.1.Η/Τ-ΔΛΑΥΙΣΔ  ΑΠΑΙΣΗΔΙ  ΤΣΗΜΑΣΟ  ΥΡΗΣΗ  

 Δλάσιζηερ 
Απαιηήζειρ 

Πποηεινόμενερ 
Απαιηήζειρ 

 

Screen Requirements  :   

Resolution 800Υ600 1280x1024 

Screen Colors 256 256 

Monitor Size 15” 17” 

RAM Requirements 128   256MB 

Processors (CPU) Pentium or faster P4 or faster 

Remote Access 64 KB or faster ADSL 4 Mbps or faster 

         Hard Drive Space              
Requirements 

1GB 20GB 

Software Requirements Browser IE v6 SP1 Browser IE v6 

4.1.2.Γίκηςο  

 ύλδεζε κε ηελ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθώλ Πιεηζηεξηαζκώλ ηεο Business 
Exchange AE 24 κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο 
https://www.mro.be24.gr/wui.  Απαηηείηαη γξήγνξε ζύλδεζε ζην 
Internet. 

 Θπξίδα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail account).  

 Πξνηείλεηαη ε εμαζθάιηζε θαη δνθηκή δεύηεξεο εθεδξηθήο ζύλδεζεο ζην 
Internet. 

 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη νκαιήο  δηεμαγσγήο  ησλ Ζιεθηξνληθώλ 
Γεκνπξαζηώλ δελ επηηξέπεηαη ε πνιιαπιή, ηαπηόρξνλε είζνδνο ζηελ 
εθαξκνγή (multiple logins). 

4.2. Δκπαίδεςζη ςποτηθίυν ζςμμεηεσόνηυν  

  Ζ εθπαίδεπζε γηα ην πξνζσπηθό ησλ πξνκεζεπηώλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηειεθσληθά ή ζηνπο ρώξνπο ησλ πξνκεζεπηώλ 
εθόζνλ απηνί δηαηεξνύλ εγθαηαζηάζεηο εληόο Αηηηθήο. Δθόζνλ θάπνηνο 
εθ ησλ εληόο Αηηηθήο πξνκεζεπηώλ ην δεηήζεη εγγξάθσο ή κε 
ειεθηξνληθό κήλπκα, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί 
ηειεθσληθά. Ζ εθπαίδεπζε γηα ην πξνζσπηθό ησλ πξνκεζεπηώλ εθηόο 
Αηηηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηειεθσληθά. 

 Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ζύλδεζεο κε ην ζύζηεκα 
θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην ζελάξην ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ. 

 Πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο. ην πξαθηηθό κέξνο 
επηδεηθλύεηαη ε κεζνδνινγία δηαζύλδεζεο κέζσ internet ζην ζύζηεκα  
ηεο Business Exchanges A.E. θαζώο θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο δηαλέκεηαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο, ην νπνίν 
πεξηγξάθεη ζε απιά θαη θαηαλνεηά βήκαηα, ηα ζηάδηα, γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ Πιεηζηεξηαζκό. 

4.3. Δικονικόρ Πλειζηηπιαζμόρ 
ηνλ εηθνληθό Πιεηζηεξηαζκό πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαίδεπζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ειέγμνπλ: 

  ηελ πξόζβαζε ΗΝΣΔRΝΔΣ, ζην ζύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ 
Πιεηζηεξηαζκώλ από κία ή/θαη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο 
ηνπο,  

 λα εληνπίζνπλ ηπρόλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα αλαθέξνπλ ζηελ 
Business Exchanges A.E. πξνο επίιπζε πξηλ ηνλ θαλνληθό 
πιεηζηεξηαζκό, 

 λα δηαπηζηώζνπλ όηη έρνπλ εηνηκόηεηα πνιιαπιώλ θαη ελαιιαθηηθώλ 
ηξόπσλ δηαζύλδεζεο θαη όηη νη ξπζκίζεηο ηνπο είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, 

  λα εμνηθεησζνύλ κε ην ζύζηεκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ ώζηε λα κελ 
έρνπλ εξσηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ 
θιπ.   
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύληαη όηη είλαη πιήξσο 
θαηαηνπηζκέλνη γηα ην ύζηεκα Ζιεθηξνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ κεηά ηελ 
ελεκέξσζε πνπ ζα γίλεη από ηελ Business Exchanges A.E. θαη ηνλ 
εηθνληθό Πιεηζηεξηαζκό ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή  θαη ε Business Exchanges A.E. δελ ζα επζύλνληαη 
γηα ηπρόλ ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ 
πζηήκαηνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ. 

 Καηά ηη διάπκεια ηος Πλειζηηπιαζμού 
4.4. Αποδεκηέρ πποζθοπέρ 
Ζ πξνζθνξά ελόο ζπκκεηέρνληα γίλεηαη δεθηή από ην ζύζηεκα κόλν όηαλ 
ηζρύνπλ ηαπηόρξνλα νη δύν παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο : 
-Φζάλεη ζην ζύζηεκα ηεο Business Exchanges A.E. εληόο ηζρύνληνο ρξόλνπ 
(ρξνληθά έγθπξε) 
Δηδηθόηεξα  

 Ζ πξνζθνξά ζεσξείηαη όηη είλαη ρξνληθά έγθπξε θαη ππνβάιιεηαη ζην ζύζηεκα 
πιεηζηεξηαζκώλ, όηαλ θζάλεη ζηα ζπζηήκαηα ηεο Business Exchanges A.E. 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  Πιεηζηεξηαζκνύ θαη ησλ ηπρόλ παξαηάζεώλ ηνπ, ηνπ 
ρξόλνπ κεηξνύκελνπ απνθιεηζηηθά θαηά ηελ άθημε ηεο πξνζθνξάο ζηα ελ ιόγσ 
ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο Business Exchanges A.E. θαη όρη ηνπ ρξόλνπ 
κεηξνύκελνπ από ην ρξόλν απνζηνιήο πνπ αλαθέξεηαη σο έλδεημε ζηελ νζόλε 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαζόζνλ κεζνιαβεί ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηε 
κεηαβίβαζε ηεο πξνζθνξάο από ην ζύζηεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην ζύζηεκα 
ηεο Business Exchanges A.E. 

  Κάζε ρξνληθά έγθπξε πξνζθνξά ζεσξείηαη όηη ππεβιήζε θαη γίλεηαη δεθηή ή 
απνξξίπηεηαη αλάινγα κε ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα. 

 ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζνύλ πξνζθνξέο κε ην ίδην ηίκεκα, ππεξηζρύνπζα 
πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί πξώηε ρξνληθά. 
-Δίλαη ζύκθσλε κε ηνλ θαλόλα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ  

 Ο ηύπνο θαη ν θαλόλαο αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο όπσο αλαγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4. θαη 2.5. 
Κάζε θνξά πνπ κία πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ύζηεκα, επηζηξέθεηαη κηα 
έλδεημε (κήλπκα) ζηελ νζόλε ηνπ ζπκκεηέρνληα, γηα ηνλ εάλ έρεη γίλεη απνδεθηή  
ε πξνζθνξά ηνπ ή όρη. Πξνζθνξά πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο όξνπο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 δελ γίλεηαη απνδεθηή από ην ύζηεκα θαη 
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ζεσξείηαη σο κε γελόκελε θαη δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
ηνπ Πιεηζηεξηαζκνύ. 
4.5. Βλάβερ και ηεσνικά πποβλήμαηα 
Ζ Business Exchanges A.E.   έρεη ιάβεη όια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα 
ώζηε λα απνηξέςεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηερληθνύ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ Πιεηζηεξηαζκνύ.  
ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
4.5.1.Σεσνικό ππόβλημα ηηρ Business Exchanges A.E.   

 O δηαγσληζκόο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ηερληθό πξόβιεκα, ζα 
δηαθόπηεηαη /αθπξώλεηαη θαη ζα επαλαιακβάλεηαη ζε λέν ρξόλν (εκεξνκελία 
θαη ώξα) πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ζα γλσζηνπνηήζεη εληόο εύινγνπ ρξόλνπ 
ζηνπο δηαγσληδόκελνπο κέζσ fax ή/θαη e-mail. 
4.5.2.Σεσνικό ππόβλημα ζςμμεηέσονηορ                                                                             

 ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηεο ππνδνκήο (ζύλδεζε Internet, βιάβε Ζ/Τ, θιπ) 
ελόο ζπκκεηέρνληα, ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ε εθεδξηθή ππνδνκή ηνπ. 

 Ο Πιεηζηεξηαζκόο δελ δηαθόπηεηαη γηα ιόγνπο πξνβιήκαηνο ππνδνκήο 
ζπκκεηέρνληα ή αδπλακίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληα. 
4.5.3.Δγγςήζειρ 

 Ζ Business Exchanges A.E. θαη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ επζύλνληαη θαη δελ 
παξέρνπλ  νηαδήπνηε εγγύεζε έλαληη ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη ε πξόζβαζε, ε 
ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην ύζηεκα ησλ Ζιεθηξνληθώλ 
Πιεηζηεξηαζκώλ ζα είλαη απξόζθνπηε, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ δόινπ θαη 
βαξηάο ακέιεηαο.  

 Δπίζεο, ε Business Exchanges A.E. θαη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ επζύλνληαη γηα 
ηελ κε παξνρή ή ηελ πιεκκειή παξνρή ηεο Τπεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε ή 
ζρεηίδεηαη κε γεγνλόηα πνπ βξίζθνληαη πέξα από ηελ ζθαίξα ειέγρνπ ησλ 
(γεγνλόηα αλώηεξεο βίαο). 

 
 
 

 Ο  Γηνηθεηήο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  

   Βνπκβνπιάθεο   Η     Δπάγγεινο   

 
 

πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο, 2) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ, για ηον επαναληπηικό διαγυνιζμό  ππομήθειαρ « 
44423000-1  ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΙΓΗ »   απιθμόρ διακήπςξηρ 15απ/2013 
 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Όλνκα & επώλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.  Γελ έρσ  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε  (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
ΠΓ 118/2007. 
 
β. Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2, 
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 
γ. Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 
 
δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην αξκόδην Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη …………  ………………………… 
 

ζη. Γελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/2007, θαηά ηελ 

εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  

 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α 

ηοισεία από ηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών Οικονομική πποζθοπά 

Όνομα 
ςλικού 

Απιθμόρ 
μηηπ- 
ώος 

Κυδικόρ 
CPV 

Κυδικόρ 
Γενικήρ 

Λογιζηικήρ 

Ημ/νία 
ανάπ- 
ηηζηρ 

Μονά- 
δα 

Σιμή 
μονάδαρ 

ππο 
ΦΠΑ 

Δπγοζηάζιο 
καηαζκεςήρ 

Κυδικόρ 
επγο- 

ζηαζίος 

Ποζό- 
ηηηα 

Σιμή 
μονάδαρ 

ππο 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Σιμή 

μονάδαρ 
με ΦΠΑ 

1                 

2              

3              

4              

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη: 
Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο 

 
 

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΔΠΑΝΑΛΙΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Ππομήθειαρ « 44423000-1 Γιάθοπα είδη » 
 

ΠΙΣΩΗ: 45.000,00 € με  ΦΠΑ. 
 
 
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. Ζ αμία πξν ΦΠΑ 
ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δάλ ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θα ηεο 
ηηκήο νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, 
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

(Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα) 
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