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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499
FAX: 210-3223935
Αριθ. Πρωτ.: 8399
Ηµεροµηνία: 17/5/2017
Πληροφορίες: Αλεξό̟ουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 214 414 1146
Email: galexopoulos@stasy.gr
ΘΕΜΑ:

Συνο̟τικός διαγωνισµός Τ∆-076/17 µε αντικείµενο τη «Προµήθεια
Ανεµοθωράκων (̟αρµ̟ρίζ) συρµών» µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού
̟λειστηριασµού.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1) MR – 269442/Α∆Α:ΩΟ3ΖΟΡΛΟ-Β2Ω
2) Η υ̟’ αριθµ. 2000 & 2001 /20-04-2017Α̟οφάσεις Ανάληψης
Υ̟οχρέωσης (Α∆Α:ΩΟ3ΖΟΡΛΟ-Β2Ω &6Α00ΟΡΛΟ-Φ3Τ)

Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη: Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και
ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.̟.) να υ̟οβάλουν σφραγισµένη ̟ροσφορά για την
̟ροµήθεια ανταλλακτικών τροχαίου υλικού ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφονται στο
Παράρτηµα Ι – «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ̟αράδοση των ανωτέρω είναι δυνατό να γίνει τµηµατικά ή συνολικά στην Α̟οθήκη
της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στα Σε̟όλια (Κηφισού 94).
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά:
1. Στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr
2. Στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., www.stasy.gr
3. Και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται και ο̟οιεσδή̟οτε τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές,
βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό
τον κ. Χρ. Μαµαλουκάκη στο τηλέφωνο: 214-414-6059 .
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1.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

Υ̟οψήφιοι ή ̟ροσφέροντες και σε ̟ερί̟τωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µ̟ορούν να
είναι φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
β) κράτος – µέλος της Συµφωνίας του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα
̟αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ευρω̟αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
δ) τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και έχουν συνάψει διµερή
ή ̟ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης.
Οι ενώσεις δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά̟οια α̟ό αυτές, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης να συσταθεί
Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου.
2.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 30ην Μαϊου 2017
και ώρα 10:00 στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο
της ̟ροσφοράς να αναγράφεται:
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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-076/17
«Προµήθεια Ανεµοθωράκων (̟αρµ̟ρίζ) συρµών»
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά , µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο του ̟ροβλε̟οµένου α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες
α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια, την ιδίαν ηµέρα και
ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» , 2ος όροφος,
α̟ό
την
ε̟ιτρο̟ή
διενέργειας
του
διαγωνισµού,
̟αρουσία
των
̟ροσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι
ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς.
3.

Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς

3.1

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

α) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα δηλώνεται:
• ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία τους ̟ροµήθειας και έχει λάβει γνώση όλων
των στοιχείων τους ̟αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το
έργο (τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης κλ̟.) µετά α̟ό λε̟τοµερή εξέταση και ότι
αναλαµβάνει την εκτέλεση τους ̟ροµήθειας υ̟ό τους όρους του ∆ιαγωνισµού αυτού.
• ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά του
είναι αληθή και ακριβή.
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• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.
• ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό δηµόσιους διαγωνισµούς
β) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη είναι καινούργια,
αµεταχείριστα και γνήσια του Οίκου Κατασκευής (ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού).
3.2
Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η τιµή του ̟ρος ̟ροµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Οι τιµές ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και εισφορές υ̟έρ
τρίτων και λοι̟ές σχετικές δα̟άνες), µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
4.

∆ιενέργεια ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η Ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει
εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού
̟λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε̟ιβεβαιώσουν τις υ̟οβληθείσες οικονοµικές
τους ̟ροσφορές.
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού ̟εριγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Ο ηλεκτρονικός ̟λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α̟οδεκτών
̟ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η υ̟οβολή µίας όµως ̟ροσφοράς δεν α̟οτελεί
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της ανάθεσης της
σύµβασης.
Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού θα ̟αρακολουθηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή
διενέργειας του διαγωνισµού.
Το τίµηµα εκκίνησης του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού είναι το τίµηµα του
χαµηλότερου συνολικού συµβατικού τιµήµατος ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό τη διαδικασία
α̟οσφράγισης των οικονοµικών ̟ροσφορών.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού, η εταιρεία στο
δικτυακό τό̟ο της ο̟οίας θα διεξαχθεί, θα ̟αραδώσει στην Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού
έγγραφη και ̟λήρη αναφορά για το α̟οτέλεσµα του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού.
Η Ε̟ιτρο̟ή θα συντάξει σχετικό ̟ρακτικό µε βάση τα α̟οτελέσµατα της διεξαγωγής του
ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ̟ες οικονοµικές ̟ροσφορές των
υ̟οψηφίων.
5.

Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
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Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον συµµετέχοντα ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους
συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του και υ̟έβαλε την
̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής κατά τη διαδικασία
του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού.
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α̟οτελεσµάτων και την κατακύρωση
αυτού α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ.
Η Ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως όλους τους διαγωνιζόµενους για
το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και
α̟οστέλλεται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον Ανάδοχο.
6.

Ενστάσεις

Κατά των όρων του διαγωνισµού χωρεί ένσταση, η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας είναι
̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών.
Κατά της κατακυρωτικής α̟όφασης χωρεί ε̟ίσης ένσταση, η ̟ροθεσµία άσκησης της
ο̟οίας είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της σε όλους τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό.
Ε̟ί των ενστάσεων ̟ου τυχόν υ̟οβληθούν α̟οφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟όφασης ε̟΄αυτής α̟οστέλλεται στον Ανάδοχο ε̟ιστολή ανάθεσης και ̟ρόσκληση
̟ροσκόµισης των α̟αραίτητων εγγράφων για την υ̟ογραφή της Σύµβασης.

7.

Υ̟ογραφή Σύµβασης – Εγγυήσεις

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα, ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης, να ζητήσει
ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο κρίνει α̟αραίτητο ή να α̟ευθύνεται σε αρµόδιες αρχές για τη
λήψη ̟εραιτέρω ̟ληροφοριών, για την ̟ροσω̟ική κατάσταση του ̟ροσωρινού
αναδόχου.
7.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος ε̟ιβάλλεται να τηρεί τις υ̟οχρεώσεις
του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο
Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του νόµου 4412/16.
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7.2

Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει, Εγγυητική
Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συνολικού συµβατικού
τιµήµατος µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη
τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Η ανωτέρω Εγγυητική Ε̟ιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία / σύµ̟ραξη, εάν ε̟ιλέξει
την κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών
της κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης και όχι υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια,
για τέσσερις (4) ε̟ι̟λέον µήνες του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης ώστε να έχουν
ολοκληρωθεί ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης και να ε̟ιστραφεί
στο Ανάδοχο.
H ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ζητήσει την κατά̟τωση του ̟οσού της Εγγυητικής
Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης του χρόνου ̟αράδοσης εκ
µέρους του Αναδόχου.
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την
λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της
ΣΤΑΣΥ για ο̟οιαδή̟οτε υ̟αίτια ή ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και
δεν έχει υ̟άρξει λόγος για κατά̟τωσή της ολική ή µερική.

8.
8.1

8.2
8.3

Χρόνος και τρό̟ος ̟αράδοσης – Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση
Η ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, µετά α̟ό
̟οιοτικό και ̟οσοτικό έλεγχο, στον ο̟οίο µ̟ορεί να ̟αραστεί και ο ̟ροµηθευτής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του νόµου 4412/16.
Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα υλικά µέσα στα χρονικά όρια και µε
τον τρό̟ο ̟ου ορίζει η σύµβαση.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως αίτηµα
̟αράτασης ή, εάν λήξει ο ̟αραταθείς, χρόνος, χωρίς να ̟αραδοθούν τα υλικά, ο
̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος.
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Αν τα υλικά ̟αραδοθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του
χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 5% ε̟ί της
συµβατικής αξίας της ̟οσότητας ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα.
Η ̟οινική ρήτρα υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας των εκ̟ρόθεσµα
̟αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Η είσ̟ραξη της ̟οινικής ρήτρας γίνεται µε ̟αρακράτηση α̟ό το ̟οσό ̟ληρωµής
του ̟ροµηθευτή ή, σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση
κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν καταθέσει το
α̟αιτούµενο ̟οσό.
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ̟οινική ρήτρα και οι τόκοι
ε̟ιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
9.

Τρό̟ος Πληρωµής

Μετά την συνολική ή την κάθε τµηµατική ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή των
̟αραδοθέντων υλικών α̟ό την οριζόµενη α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή Ε̟ιτρο̟ή
Παραλαβής, ο Ανάδοχος θα υ̟οβάλλει Αίτηση Πληρωµής συνοδευόµενη α̟ό τα
̟ρωτόκολλα οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής υ̟ογεγραµµένα α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα ελέγξει την Αίτηση Πληρωµής εντός ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών α̟ό
την ηµεροµηνία ̟αραλαβής της και θα ̟ροβεί ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή της.
Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στο
Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ τουλάχιστον τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
• Φορολογικό ̟αραστατικό (τιµολόγιο)
•

Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας

•

Ασφαλιστική Εισφορών

Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής
Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα
ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
2. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την
̟ληρωµή κάθε Τιµολογίου.
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3. Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% άρθρο 375 ̟αρ. 7 του Ν. 4412/2016, η ο̟οία
υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Η ̟ληρωµή θα γίνει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης
του τιµολογίου, η ο̟οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης της Αίτησης
Πληρωµής του Αναδόχου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν υ̟οβληθεί τα ως άνω
δικαιολογητικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει ̟έραν των
̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή θα γίνεται ενενήντα (90)
ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµισθεί στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και θα έχει
τα ̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099939745, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού
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1.
ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα
νοµίσµατα.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές,
̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου είναι
αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ̟ροσφορά
ή ε̟ιφυλάξεις έ̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης αριθµητικών λαθών στην
Οικονοµική Προσφορά, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση
των αριθµητικών ̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των
̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου, ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής.
Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του
∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ̟ου θα
υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση σύµ̟ραξης
Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι διαγωνιζόµενοι, ̟ρέ̟ει να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε
τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς.
Στην οικονοµική τους ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν τις νόµιµες υ̟έρ
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,06% του Ν.
4013/2011, ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε (άρθρο 375 ̟αράγραφος 7, του Ν.
4412/16) η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ο̟οία θα
̟αρακρατηθεί α̟ό την ̟ληρωµή του Αναδόχου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους
διαγωνιζοµένους, α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη,
ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης. Καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα ̟αραµείνουν
σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, δεν θα
γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
ε̟ί των εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
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2.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προµήθεια ανταλλακτικών τροχαίου υλικού
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΣΥ

1

RS25006

2

RS25009

P/N

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SAINT
GOBAIN
FVMA00C156
(Windscreen
Metro Athens
DC)
SAINT
GOBAIN
FVMA00C167
(Windscreen
Metro Athens
DV)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΥΑΛΙΝΟΣ
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
ΣΥΡΜΟΥ

5

ΥΑΛΙΝΟΣ
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
ΣΥΡΜΟΥ

5

ΣΥΝΟΛΟ (€)

19
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
Article Code
Description
Saint-Gobain Drawing
reference
Customer drawing reference
Thickness
Length
Height
Applicable standard
Heated windshield
Voltage
Total Power consumption

FVMA00C156
Windscreen Metro Athens DC
310-005-00

FVMA00C167
Windscreen Metro Athens DV
310-005-00

FCE 00002 rev A
12.8mm
2113.4mm
1241.2mm
UIC 651 @160km/h
YES
230V AC
1507 W

FCE 00002 rev A
15.1mm
2113.4mm
1241.2mm
UIC 651@280km/h
YES
230V AC
1507 W

Συνολική Αξία € µε ΦΠΑ
Χρόνος Παράδοσης= ....................................................................
Εγγύηση: ……………………………………………………………………….
Το Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο σύνολο της Σύµβασης και ̟εριλαµβάνει όλα τα έξοδα
για την ̟αράδοση των ανταλλακτικών στην Α̟οθήκη της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στα Σε̟όλια (Λ. Κηφισού 94).
(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των
νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………
ΠΡΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αθηνάς 67
ΤΚ 10552
Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι
του
̟οσού
των
ευρώ……………………………………………………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας) ατοµικά και για κάθε µία
α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύµβασης, για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών τροχαίου υλικού, σύµφωνα µε την Τ∆035/17 ∆ιακήρυξη της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή
σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ...............
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
(∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)
Αναφερόµενοι στην ανωτέρω ̟ροµήθεια, σας γνωστο̟οιούµε ότι ισχύουν οι
κάτωθι όροι.
1.

Η Ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία θα διενεργηθεί για λογαριασµό της εταιρείας
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. α̟οκλειστικά στο Internet site (www.cosmo-one.gr) της
εταιρείας
cosmoONE
Hellas
MarketSite
(εφεξής
cosmoONE).
∆ιευκρινίζεται ότι υ̟οχρεωτικά κάθε συµµετέχων ̟ροµηθευτής θα ̟ρέ̟ει
να συµ̟ληρώνει εγκαίρως την φόρµα καταχώρισης στοιχείων, στην
ιστοσελίδα http://www.cosmo-one.gr/data.htm ώστε να λάβει τους
κωδικούς ̟ρόσβασης στην υ̟ηρεσία καθώς και την σχετική εκ̟αίδευση
µέσω e-learning. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ̟ροµηθευτές ̟ου διαθέτουν ήδη
κωδικό ̟ρόσβασης ̟αρακάµ̟τουν το βήµα αυτό.

2.

Όροι & κανόνες ̟ου διέ̟ουν τη συγκεκριµένη Ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία:
2.1. Γλώσσα
Η δηµο̟ρασία θα διεξαχθεί µόνο στην Ελληνική γλώσσα.
2.2.

Νόµισµα
Το νόµισµα µε βάση το ο̟οίο θα διεξαχθεί η ∆ηµο̟ρασία θα είναι το
ΕΥΡΩ (€). O ΦΠΑ δεν θα ̟εριλαµβάνεται στις ̟ροσφορές.

2.3.

∆ιάρκεια
Η διάρκεια της δηµο̟ρασίας θα είναι είκοσι (20΄) λε̟τά. Εάν όµως
εντός του τελευταίου τρίλε̟του ̟ριν α̟ό τη λήξη του χρόνου της
δηµο̟ρασίας υ̟άρχει ̟ροσφορά α̟οδεκτή α̟ό το Σύστηµα, το
̟έρας του χρονικού διαστήµατος θα ̟αρατείνεται αυτοµάτως για
ένα τρίλε̟το. ∆εν υ̟άρχει ̟εριορισµός στην ανανέωση των
̟αρατάσεων.

2.4.

Ποσότητα υ̟ό ̟ροµήθεια
Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ροσφέρουν τα τιµήµατά τους για το είδος, ή
και τα είδη ̟ου αξιολογηθήκαν ε̟ιτυχώς .

2.5.

Τύ̟ος δηµο̟ρασίας και Κανόνας δηµο̟ρασίας
Η δηµο̟ρασία θα είναι Αγγλικού µειοδοτικού τύ̟ου, κατά τη
διεξαγωγή της δηµο̟ρασίας ως α̟οδεκτές ̟ροσφορές ορίζονται
̟ροσφορές ̟ου ικανο̟οιούν ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια:
Είναι χρονικά έγκυρες δηλ. ε̟εξεργάζονται α̟ό το σύστηµα της
cosmoONE εντός του χρόνου διάρκειας της δηµο̟ρασίας και των
τυχών ̟αρατάσεων της Ο χρόνος µετράται α̟οκλειστικά κατά την
έναρξη ε̟εξεργασίας της ̟ροσφοράς στα εν λόγω συστήµατα της
εταιρείας cosmoONE και όχι α̟ό το χρόνο α̟οστολής ̟ου
αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον
µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για την µεταβίβαση της ̟ροσφοράς
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2.6.

α̟ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της cosmoONE και
την ε̟εξεργασία της ̟ροσφοράς α̟ό το σύστηµα της cosmoONE
(ό̟ως ακριβώς ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 5.4.1).
Βελτιώνουν την υ̟ερισχύουσα ̟ροσφορά κατά ακέραιο ̟ολλα̟λάσιο
του βήµατος της δηµο̟ρασίας. Ειδικά η ̟ρώτη ̟ροσφορά στο
σύστηµα, γίνεται α̟οδεκτή εφόσον είναι ίση µε την τιµή εκκίνησης
(εφ’ όσον υ̟άρχει τιµή εκκίνησης) ή την βελτιώνει κατά
ακέραιο ̟ολλα̟λάσιο του βήµατος της δηµο̟ρασίας.
Υ̟ερισχύουσα ̟ροσφορά
Κατά τη διεξαγωγή της ∆ηµο̟ρασίας ως υ̟ερισχύουσα ̟ροσφορά
ορίζεται η ̟ροσφορά µε το χαµηλότερο τίµηµα.
Στο τέλος της δηµο̟ρασίας η υ̟ερισχύουσα ̟ροσφορά, δεν
συνε̟άγεται και αυτόµατη κατακύρωση της ̟ροµήθειας στον
αντίστοιχο συµµετέχοντα αλλά α̟οτελεί µέρος της διαδικασίας ̟ου
̟εριγράφεται στη ∆ιακήρυξη, η γνώση και η α̟οδοχή του
̟εριεχοµένου της ο̟οίας τεκµαίρεται α̟ό τη συµµετοχή του
συµµετέχοντα στην ̟αρούσα δηµο̟ρασία.

2.7.

Τίµηµα εκκίνησης
Η χαµηλότερη γρα̟τή οικονοµική ̟ροσφορά θα χρησιµο̟οιηθεί
σαν τιµή εκκίνησης στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό και θα
ανακοινωθεί εγκαίρως α̟ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ ή/και την cosmoONE
̟ριν α̟ό την διεξαγωγή της δηµο̟ρασίας.

2.8.

Βήµα ∆ηµο̟ρασίας
Το βήµα βελτίωσης της ̟ροσφοράς θα ανακοινωθεί εγκαίρως α̟ό την
ΣΤΑΣΥ ΑΕ ή/και την cosmoONE ̟ριν α̟ό την διεξαγωγή της
δηµο̟ρασίας.
Σχόλια
Οι συµµετέχοντες δεν ε̟ιτρέ̟εται να ̟εριλαµβάνουν σχόλια στις
̟ροσφορές τους, ούτε αυτά λαµβάνονται υ̟όψη κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της δηµο̟ρασίας.

2.9.

Το τίµηµα ̟ου θα ̟ροσφερθεί στη ∆ηµο̟ρασία δεν θα τελεί υ̟ό
̟ροϋ̟οθέσεις, αιρέσεις ή ̟εριορισµούς.
3.

∆ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τη δηµο̟ρασία.
Βασικά στοιχεία ̟ου εµφανίζονται ανά ̟άσα στιγµή σαν ̟ληροφορία
στην οθόνη κάθε συµµετέχοντα είναι:
• το τίµηµα εκκίνησης
• το τίµηµα της υ̟ερισχύουσας ̟ροσφοράς
• η θέση/κατάταξη του συµµετέχοντος σε σχέση µε το τίµηµα της
υ̟ερισχύουσας ̟ροσφοράς
• οι τιµές της τελευταίας υ̟οβληθείσας ̟ροσφοράς του
• ο χρόνος του συστήµατος
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Τα ονόµατα των εταιριών ̟ου υ̟οβάλλουν τις ̟ροσφορές δεν είναι
διαθέσιµα στους άλλους συµµετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της
δηµο̟ρασίας.
Ισχύς ̟ροσφορών
Α̟ό τη στιγµή ̟ου γίνεται α̟οδεκτή µια ̟ροσφορά α̟ό το Σύστηµα δεν
είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω
του συστήµατος και κατά τη διάρκεια της δηµο̟ρασίας.
Κάθε νέα ̟ροσφορά ̟ου γίνεται α̟οδεκτή α̟ό το Σύστηµα, ακυρώνει
όλες τις ̟ροηγούµενες ̟ροσφορές του ίδιου συµµετέχοντα.
4. Χρονοδιάγραµµα δηµο̟ρασίας
Οι συµµετέχοντες στη δηµο̟ρασία θα ειδο̟οιηθούν εγκαίρως α̟ό την
cosmoONE ή/και την ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ για το χρονοδιάγραµµα το ο̟οίο
̟εριλαµβάνει µεταξύ των άλλων την εκ̟αίδευση, την εικονική
δηµο̟ρασία και την κανονική δηµο̟ρασία.
Oι εκ̟ρόσω̟οι των συµµετεχόντων θα ̟αραλάβουν α̟ό την
cosmoONE, σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail), τους κωδικούς τους ο̟οίους
θα χρησιµο̟οιήσουν για τη συµµετοχή τους στην Ηλεκτρονική
∆ηµο̟ρασία (εικονική και κανονική), αφού συµ̟ληρώσουν τη φόρµα
των στοιχείων τους, η ο̟οία α̟οτελεί την αίτηση δηµιουργίας κωδικών,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cosmo-one.gr/data.htm
Πριν την κανονική δηµο̟ρασία ̟ροηγείται η εικονική δηµο̟ρασία (για
το ακριβές χρονοδιάγραµµα θα ενηµερωθείτε α̟ό την cosmoONE µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες ̟ου δεν έχουν εκ̟αιδευτεί ̟ρέ̟ει να
συµµετέχουν τόσο σε εκ̟αίδευση όσο και στην εικονική δηµο̟ρασία. Σε
̟ερί̟τωση µη συµµετοχής, η cosmoONE και η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ δεν
ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του
συστήµατος.
5.

Κανόνες ̟ου διέ̟ουν όλες τις Ηλεκτρονικές ∆ηµο̟ρασίες µέσω του
συστήµατος της cosmoONE.
Πριν τη δηµο̟ρασία
5.1. Υ̟οδοµή συµµετέχοντος
Για την συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στην Ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία
α̟αιτείται η ακόλουθη υ̟οδοµή:
i.

Η/Υ
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Η/Υ (τουλάχιστον Pentium III στα 1000 Mhz και µνήµη RAM στα
512ΜΒ),
• Λειτουργικό Microsoft Windows (2000/XP/Vista/7) και ̟λοηγός
Internet Explorer 5.5 ή νεότερος, µε τις ακόλουθες ρυθµίσεις ασφαλείας:
o Security: Medium ή χαµηλότερη
o Privacy: Medium ή χαµηλότερη,
5.1.2 ∆ίκτυο
• Ο συµµετέχων για τη σύνδεσή του µε την εφαρµογή των Ηλεκτρονικών
∆ηµο̟ρασιών της cosmoONE, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει σύνδεση για το
Internet µέσω ̟αροχέα (ISP) ό̟ως για ̟αράδειγµα: OTE, Hellas On Line,
Forthnet κ.α. (µε ταχύτητα τουλάχιστον 33,6 Kbps για τις dial-up
συνδέσεις).
• Ο συµµετέχων θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει και θυρίδα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail account), διαµέσω κά̟οιου ̟αροχέα Internet (ISP).
• Για λόγους ασφαλείας και οµαλής ̟αρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της
δηµο̟ρασίας δεν ε̟ιτρέ̟εται η ̟ολλα̟λή (̟έραν της µίας) ταυτόχρονη
είσοδος (multiple logins) στην εφαρµογή, είτε α̟ό τον ίδιο είτε α̟ό
διαφορετικό υ̟ολογιστή.
•

5.2. Εκ̟αίδευση
Η εκ̟αίδευση ̟εριλαµβάνει οδηγίες σύνδεσης µε την εφαρµογή και την
εξοικείωση µε τον τρό̟ο λειτουργίας της εφαρµογής Ηλεκτρονικών
∆ηµο̟ρασιών. Οι τρό̟οι εκ̟αίδευσης της cosmoONE είναι οι ̟αρακάτω:
Ηλεκτρονική Εφαρµογή Εκµάθησης (e-Learning)
Τηλεφωνική Εκ̟αίδευση
Φυσική Εκ̟αίδευση
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου ο χρήστης ε̟ιθυµεί να ̟αρακολουθήσει µία φυσική ή
τηλεφωνική εκ̟αίδευση ενώ αυτή είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή, τότε
η εκ̟αίδευση αυτή είναι χρεώσιµη. Η φυσική εκ̟αίδευση γίνεται στους
χώρους της cosmoONE (ή του ∆ηµο̟ρατούντος), σε κατάλληλα διαµορφωµένο
̟εριβάλλον α̟ό έµ̟ειρα στελέχη της cosmoONE.
Η τηλεφωνική γραµµή του Help-desk της cosmoONE είναι διαθέσιµη για
διευκρινίσεις και α̟ορίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εκ̟αίδευση στην
εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ∆ηµο̟ρασιών.
Η cosmoONE έχει φροντίσει ώστε ανάλογα µε τον ε̟ιλεγµένο τρό̟ο
εκ̟αίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιµο σε αυτούς το αντίστοιχο
εκ̟αιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης).
5.3. Εικονική ∆ηµο̟ρασία
Στην εικονική ∆ηµο̟ρασία ̟ου θα ακολουθήσει της εκ̟αίδευσης, οι
συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:
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την ̟ρόσβαση µέσω του δικτύου τους, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµο̟ρασιών α̟ό µία ή/και ̟ερισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις
τους,
να εντο̟ίσουν τυχόν τεχνικά ̟ροβλήµατα και να τα αναφέρουν στην
cosmoONE ̟ρος ε̟ίλυση ̟ριν την κανονική δηµο̟ρασία,
να δια̟ιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα ̟ολλα̟λών και εναλλακτικών
τρό̟ων διασύνδεσης και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις
α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές,
να εξοικειωθούν µε το σύστηµα της δηµο̟ρασίας ώστε να µην έχουν
ερωτήµατα κατά την διάρκεια της κανονικής δηµο̟ρασίας κλ̟.
Η συµµετοχή στην εικονική ∆ηµο̟ρασία είναι ε̟ιβεβληµένη και ̟ρέ̟ει να
υ̟οβληθούν ̟ροσφορές α̟ό όλους τους Κωδικούς Πρόσβασης της εταιρείας
̟ου θα συµµετάσχουν στην κανονική ∆ηµο̟ρασία.
∆ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι ̟λήρως
κατατο̟ισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ηµο̟ρασίας µετά την
ενηµέρωση ̟ου θα γίνει α̟ό την cosmoONE και την εικονική ∆ηµο̟ρασία
στην ο̟οία θα συµµετάσχουν.
Η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ και η cosmoONE δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη
κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά την διεξαγωγή της
Ηλεκτρονικής ∆ηµο̟ρασίας.
Κατά τη διάρκεια της δηµο̟ρασίας
5.4. Α̟οδεκτές ̟ροσφορές
Η ̟ροσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή α̟ό το σύστηµα µόνο όταν
ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
5.4.1

Ε̟εξεργάζεται α̟ό το σύστηµα της cosmoONE εντός ισχύοντος
χρόνου (χρονικά έγκυρη)
Ειδικότερα:
Η ̟ροσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υ̟οβάλλεται στο
σύστηµα δηµο̟ρασιών, όταν ε̟εξεργάζεται α̟ό τα συστήµατα της
cosmoONE κατά την διάρκεια της δηµο̟ρασίας και των τυχόν
̟αρατάσεων της, του χρόνου µετρούµενου α̟οκλειστικά κατά την
έναρξη ε̟εξεργασίας της α̟ό τα συστήµατα της εταιρείας cosmoONE,
και όχι του χρόνου µετρούµενου α̟ό το χρόνο άφιξης της ̟ροσφοράς
στα εν λόγω συστήµατα, µηδέ του χρόνου µετρούµενου α̟ό το χρόνο
α̟οστολής ̟ου αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος.
Ο χρόνος ε̟εξεργασίας έ̟εται του χρόνου άφιξης της ̟ροσφοράς, και ο
χρόνος άφιξης της ̟ροσφοράς έ̟εται του χρόνου α̟οστολής της
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̟ροσφοράς, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για την
µεταβίβαση της ̟ροσφοράς α̟ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο
σύστηµα της cosmoONE και το χρονικό διάστηµα για την έναρξη
ε̟εξεργασίας της ̟ροσφοράς α̟ό το σύστηµα της cosmoONE.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟οβαλλόµενη ̟ροσφορά ̟εριλαµβάνει ̟άνω α̟ό
µία ̟ροσφορές τιµών, τότε δεν υφίσταται µοναδικός χρόνος
ε̟εξεργασίας του συνόλου της ̟ροσφοράς, αλλά κάθε τιµή ̟ου
υ̟οβάλλεται µέσω της ̟ροσφοράς έχει ως ισχύοντα χρόνο αναφοράς,
τον χρόνο ε̟εξεργασίας της τιµής αυτής ξεχωριστά.
Κάθε χρονικά έγκυρη ̟ροσφορά θεωρείται ότι υ̟εβλήθη και γίνεται
δεκτή ή α̟ορρί̟τεται ανάλογα µε τα ̟αρακάτω αναφερόµενα.
5.4.2 Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα της εκάστοτε δηµο̟ρασίας
Κάθε δηµο̟ρασία µ̟ορεί να έχει συγκεκριµένο τύ̟ο.
Κάθε τύ̟ος έχει συγκεκριµένους κανόνες (χαµηλότερη τιµή,
συνδυασµός τιµής και ̟οσότητας, συνδυασµός τιµής και χρόνου
υ̟οβολής κλ̟.).
Ο τύ̟ος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε δηµο̟ρασίας
ό̟ως αναγράφονται στην ̟αράγραφο 2.5.
Κάθε φορά ̟ου µία ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται στο Σύστηµα, ε̟ιστρέφεται µια
ένδειξη (µήνυµα) στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει
α̟οδεκτή η ̟ροσφορά του ή όχι. Προσφορά ̟ου δεν ικανο̟οιεί τους όρους
̟ου αναγράφονται στην ̟αράγραφο 2.5 δεν γίνεται α̟οδεκτή α̟ό το
Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υ̟όψη σε
ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της δηµο̟ρασίας.
5.4.3
Βλάβες και τεχνικά ̟ροβλήµατα
Η cosmoONE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να
α̟οτρέψει την ̟ιθανότητα εµφάνισης τεχνικού ̟ροβλήµατος κατά την
διάρκεια της κανονικής δηµο̟ρασίας.
Σε ̟ερί̟τωση εµφάνισης τεχνικού ̟ροβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα.
5.4.4
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Τεχνικό ̟ρόβληµα της cosmoONE
Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης σοβαρού ̟ροβλήµατος της τεχνικής υ̟οδοµής
του συστήµατος (̟.χ. υ̟οδοµή της cosmoONE) κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής ∆ηµο̟ρασίας, η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ διατηρεί
το δικαίωµα της ̟ροσωρινής διακο̟ής της δηµο̟ρασίας και της
συνέχισης της, µετά την άρση του ̟ροβλήµατος, του χρόνου της
∆ηµο̟ρασίας ̟αρατεινοµένου αντίστοιχα (κατ’ ελάχιστον τρία λε̟τά),
µετά την έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων ̟ου θα γίνει α̟ό την
ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ ή και την cosmoONE.
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία το τεχνικό ̟ρόβληµα δεν δύναται να
α̟οκατασταθεί, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ή η cosmoONE ενηµερώνει τους
συµµετέχοντες για την ύ̟αρξη ̟ροβλήµατος και η Ηλεκτρονική
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∆ηµο̟ρασία ακυρώνεται και ε̟αναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και
ώρα ̟ου η ΣΤΑ. ΣΥ. ΑΕ θα γνωστο̟οιήσει εντός ευλόγου χρόνου στους
διαγωνιζόµενους µέσω fax η/και e-mail.
5.4.5

Τεχνικό ̟ρόβληµα συµµετέχοντος
Σε ̟ερί̟τωση ̟ροβλήµατος της υ̟οδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη
Η/Υ, ̟τώση τάσεως κλ̟) ενός συµµετέχοντα, αυτός µ̟ορεί να
συνεχίσει τη συµµετοχή του στη ∆ηµο̟ρασία µε τη χρήση των
εναλλακτικών τρό̟ων ̟ρόσβασης, οι ο̟οίοι είναι ε̟ιλογής και
ευθύνης του διαγωνιζόµενου), ό̟ως έχει ενηµερωθεί κατά την διάρκεια
της εκ̟αίδευσης ̟αρέχονται δωρεάν α̟ό την cosmoONE), ό̟ως έχει
ενηµερωθεί κατά την διάρκεια της εκ̟αίδευσης και έχει δοκιµάσει κατά
την εικονική δηµο̟ρασία (δεύτερο account α̟ό ανεξάρτητη σύνδεση
στο Internet, άλλο Η/Υ κ.λ.̟.).
Η δηµο̟ρασία δεν διακό̟τεται για λόγους ̟ροβλήµατος υ̟οδοµής
συµµετέχοντα ή αδυναµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς συµµετέχοντα.

5.4.6

Εγγυήσεις
Η cosmoONE και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ δεν ευθύνονται και δεν ̟αρέχουν
ο̟οιαδή̟οτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η ̟ρόσβαση, η
χρήση και η ε̟ικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών
∆ηµο̟ρασιών θα είναι α̟ρόσκο̟τη, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων δόλου και
βαριάς αµέλειας.
Ε̟ίσης, η cosmoONE και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ δεν ευθύνονται για την µη
̟αροχή ή την ̟ληµµελή ̟αροχή της Υ̟ηρεσίας ̟ου οφείλεται σε ή
σχετίζεται µε γεγονότα ̟ου βρίσκονται ̟έρα α̟ό την σφαίρα ελέγχου
της (γεγονότα ανώτερης βίας).

Α̟οδοχή όρων
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ου λαµβάνουν µέρος στην Ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία
α̟οδέχονται ρητά και ανε̟ιφύλακτα όλους τους ̟αρα̟άνω όρους καθώς
και αυτούς ̟ου εµφανίζονται στο site της cosmoONE.
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