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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.: 6023
Ηµεροµηνία: 23.04.2018
Πληροφορίες: Χ.Πανταζή
Τηλέφωνο: 214-414-1338
E-mail: cpantazi@stasy.gr
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ∆-227/17 για την ̟ροµήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών Μολύβδου-Oξέος (CPV
31431000-6) για τα UPS των σταθµών Νοµισµατοκο̟είου & Αγ. Μαρίνας µε
την διαδικασία του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού
ΣΧΕΤΙΚΑ:

1) MR - 204480
2) Η υ̟’ αριθµ. 483/26.01.2018 (Α∆Α:7∆ΨΜΟΡΛΟ-Α44) Α̟όφαση
Ανάληψης Υ̟οχρέωσης

Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη: Πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και
ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κλ̟) να υ̟οβάλουν σφραγισµένη ̟ροσφορά για την :
Α) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 160 συσσωρευτών ΜολύβδουOξέος
κλειστού
τύ̟ου,
ενδεικτικού
τύ̟ου
Da
taSafe 12HX400-FR ,12Vdc, χωρητικότητας 93Ah για τα UPS του σταθµού
Νοµισµατοκο̟είου, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ̟εριγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ- Β.
Περιγραφή εργασιών -Τεχνικές Προδιαγραφές.
Β) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 80 συσσωρευτών Μολύβδου-Oξέος
κλειστού τύ̟ου, ενδεικτικού τύ̟ου VRLA SPB, 12Vdc, χωρητικότητας 150Ah για τα
UPS του σταθµού Αγ. Μαρίνας , σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ̟εριγράφονται στο
Παράρτηµα ΙΙ- Α. Περιγραφή εργασιών-Τεχνικές Προδιαγραφές
Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά̟οψη
για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, θα διοργανωθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ
ε̟ίσκεψη στους χώρους των συσσωρευτών ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την
καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ̟ροσφορών.
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Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε̟ίσκεψη
ε̟ικοινωνώντας µε τον Τοµέα Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Έργων, κα.
Θεοδωράκη στο τηλέφωνο 214-414-6907, 6974037163, το αργότερο δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ε̟ίσκεψη.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών.
Σηµειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόµενος µ̟ορεί να συµµετάσχει και να υ̟οβάλλει την
̟ροσφορά του σε ό̟οια α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις συσσωρευτών ε̟ιθυµεί αλλά και
για το σύνολο αυτών.
Η Κατακύρωση αλλά και όλη η διαδικασία του διαγωνισµού θα γίνει ανά ̟ερί̟τωση
(Α-Β), και ως εκ τούτου η ανάθεση είναι δυνατόν να γίνει σε ̟ερισσότερους του ενός
µειοδότη.
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.
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.
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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 Τρίτη 08 Μαΐου
2018 και ώρα 10:00 στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο
φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-227/17
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ UPS ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ & ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ»
MR–204480
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟’ όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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
συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

γλώσσα

ή

Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια, την Τρίτη 08 Μαΐου
2018 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» ,
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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.
Oι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση. Στη συνέχεια η ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού
καλείται:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Nα ̟ροβεί στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την οικονοµική τεχνική τους ̟ροσφορά και να κοινο̟οιήσει σε αυτούς σχετική ε̟ιστολή µε το
α̟οτέλεσµα της αξιολόγησης
Να ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού καλώντας τους συγχρόνως να ε̟ιβεβαιώσουν
τις υ̟οβληθείσες οικονοµικές τους ̟ροσφορές, ανακοινώνοντας τις τιµές
εκκίνησης του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού
Να ̟αρακολουθήσει τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού
Να ̟αραλάβει α̟ό την εταιρεία ̟ου θα διενεργήσει τους ηλεκτρονικούς
̟λειστηριασµούς έγγραφη και ̟λήρη αναφορά για το α̟οτέλεσµα του
ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού
Να συντάξει ̟ρακτικό κατακύρωσης
Να εισηγηθεί στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τα α̟οτελέσµατα του
διαγωνισµού
Να κοινο̟οιήσει σε όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό το τελικό
α̟οτέλεσµα σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω έγκριση

3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
α) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των
̟ροσφορών.
β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α̟ό
το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία.
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Ή ̟ιστο̟οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
Αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ. και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί
την εταιρεία.
δ) 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 της ̟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.
• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.
• ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό δηµόσιους διαγωνισµούς.
• ότι κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων α̟οδοχών ̟ου
έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/2016. Κατά
την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της
νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης των ανωτέρω ̟αραγράφων
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.
ε) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
στ) 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 ̟ροσφερόµενου Οίκου Κατασκευής (ε̟ί
̟οινή α̟οκλεισµού).

3.2 Τεκµηρίωση ε̟ί των ̟ροσφεροµένων συσσωρευτών
Η ̟ροσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου θα ̟εριέχει σχετικό ̟ελατολόγιο µε
ε̟ιθυµητή την αναφορά στο συγκεκριµένο τύ̟ο συσσωρευτών ̟ου ̟ροσφέρεται.
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Η ̟ροσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου θα ̟εριέχει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τα ̟αρακάτω
έγγραφα:
1. Πίνακα συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ̟ροηγούµενης ενότητας “Β.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”. Ο ̟ίνακας θα ̟εριέχει
α̟αντήσεις σε όλες τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών (ακολουθώντας την
υ̟άρχουσα αρίθµηση), την συµµόρφωση ή µη των ̟ροδιαγραφών µε αυτές καθώς
και την αντίστοιχη ̟αρα̟οµ̟ή στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, α̟ό την
ο̟οία ̟ροκύ̟τει η α̟όδειξη της κάθε συµµόρφωσης.
2. Πιστο̟οίηση ̟αραγωγής του εργοστασίου κατασκευής των συσσωρευτών, το ο̟οίο
̟ρέ̟ει σαφώς να δηλώνεται, κατά IS0 9001 ή ισοδύναµο.
Πιστο̟οίηση συµµόρφωσης (κατ’ ελάχιστο) στα ̟ρότυ̟α: ΕΛΟΤ EN 60896-21, ΕΛΟΤ
EN 60896-22.
Τα ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικά θα έχουν εκδοθεί α̟ό αρµόδιους ̟ιστο̟οιηµένους
οργανισµούς της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και θα κατατεθούν µε την ̟ροσφορά τα
̟ρωτότυ̟α ή νόµιµα αντίγραφά τους. ∆εν θα γίνονται δεκτά ̟ιστο̟οιητικά α̟ό
οργανισµούς χωρών εκτός της Ε.Ε.
3. Περιγραφή της µεθόδου ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε καθώς και οι σχετικές µετρήσεις
υ̟ολογισµού του ̟ροσδοκώµενου χρόνου ζωής των συσσωρευτών («High
Performance» ή «Long Life»). Το δοκίµιο στο ο̟οίο έγιναν οι δοκιµές ̟ρέ̟ει να
ανήκει στην ίδια σειρά / κατηγορία µε τους ̟ροσφερόµενους συσσωρευτές. Ε̟ίσης
θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν και οι αντίστοιχες µετρήσεις.
4. Αν α̟ό τα υ̟οβληθέντα φυλλάδια η χωρητικότητα δεν αναγράφεται µε τις
ζητούµενες ̟ροδιαγραφές (10h, 25ºC, end voltage 1,80 Vpc) τότε θα ̟ρέ̟ει να έχει
̟ροσδιοριστεί στα τεχνικά φυλλάδια ο συντελεστής διόρθωσης στον υ̟ολογισµό της
χωρητικότητας.
5. Τεχνικά εγχειρίδια των συσσωρευτών, τα ο̟οία θα ̟εριλαµβάνουν :
• Αναλυτικούς ̟ίνακες µε τα όρια της τάσης λειτουργίας των συσσωρευτών,
̟ίνακες ρεύµατος και ισχύος κατά την εκφόρτιση των συσσωρευτών (Discharge
Tables in Amp & Discharge Tables in Watts/Cell), οι καµ̟ύλες (διαγράµµατα)
φόρτισης ως ̟ρος τη θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος ό̟ως ε̟ίσης και η εσωτερική
αντίσταση των συσσωρευτών (internal resistance in mΩ).
• Τον χρόνο ̟λήρους φόρτισης των συσσωρευτών (µε δεδοµένο το µέγιστο ρεύµα
φόρτισης αρχίζοντας α̟ό την ελάχιστη τάση λειτουργίας των συσσωρευτών).
• Τον ελάχιστα α̟αιτούµενο αερισµό του χώρου εγκατάστασης. Σε κάθε
̟ερί̟τωση, ο ελάχιστος α̟αιτούµενος αερισµός, δεν θα ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνάει το
δι̟λάσιο των τυ̟ικών τιµών αερισµού της ̟αραγράφου §8 του ̟ροτύ̟ου
ΕΛΟΤ EN50272.2.
6. Στη ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να δηλώνεται ρητά αν θα γίνει χρήση της υ̟άρχουσας
βάσης στήριξης ή αν θα ̟ροσφερθεί νέα βάση στήριξης.
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Στη ̟ερί̟τωση της νέας βάσης στήριξης θα ̟εριγράφονται όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της βάσης και ειδικότερα το υλικό κατασκευής της, ο τρό̟ος
διάταξης των συσσωρευτών σε αυτήν και ο τρό̟ος ασφαλούς στήριξης των
συσσωρευτών, ̟ροσφέροντας στιβαρή το̟οθέτηση ικανή να αντέξει σε βίαιη
µετατό̟ιση (̟.χ. σε ̟ερί̟τωση σεισµού).
7. Στη ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται ο ακριβής τρό̟ος εγκατάστασης, στήριξης
και στερέωσης των συσσωρευτών ώστε να εγκριθεί α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου.
Θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης (αν
το̟οθετηθεί καινούργια βάση) και ειδικότερα το υλικό κατασκευής της, ο τρό̟ος
διάταξης των συσσωρευτών σε αυτήν και ο τρό̟ος ασφαλούς στήριξης των
συσσωρευτών, ̟ροσφέροντας στιβαρή το̟οθέτηση ικανή να αντέξει σε βίαιη
µετατό̟ιση (̟.χ. σε ̟ερί̟τωση σεισµού).
8. Οι νέοι συσσωρευτές µ̟ορούν να εγκατασταθούν στo υ̟άρχον ικρίωµα εφόσον
ε̟ιτυγχάνεται στιβαρή το̟οθέτηση ικανή να αντέξει σε βίαιη µετατό̟ιση (̟.χ. σε
̟ερί̟τωση σεισµού) και εφόσον:
• οι ̟ροσφερόµενοι συσσωρευτές έχουν διαστάσεις µικρότερες ή ίδιες (και σε
µήκος και σε ̟λάτος και σε ύψος) α̟ό τους υ̟άρχοντες συσσωρευτές ̟ου
αντικαθίστανται,
• και σε κάθε ε̟ί̟εδο της βάσης στήριξης το̟οθετηθεί ο ίδιος αριθµός
συσσωρευτών µε την ίδια διάταξη ό̟ως στην υ̟άρχουσα κατασκευή.
9. Ρητή δήλωση ότι :
• Έχει ε̟ισκεφθεί τους χώρους των τεχνικών δωµατίων και γνωρίζει όλες τις
δυσκολίες της ̟ροµήθειας και θέσης σε λειτουργία των συσσωρευτών.
• Ο χρόνος ̟αράδοσης & εγκατάστασης δεν θα υ̟ερβεί το διάστηµα των δύο (2)
µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής Σύµβασης µε τον ανάδοχο.
• Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη, αρχής
γενοµένης α̟ό την ηµεροµηνία βεβαίωσης ̟εράτωσης του συνόλου των
εργασιών του αναδόχου (α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου).
• Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα δύναται να
αντικαταστήσει εντός 48 ωρών, τους ό̟οιους ελαττωµατικούς συσσωρευτές
(µετά την έγγραφη αναγγελία α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου).
• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την διάρκεια της ̟εριόδου εγγύησης καλής λειτουργίας,
η ίδια βλάβη εµφανίζεται σε ̟οσοστό µεγαλύτερο του 10% των εγκατεστηµένων
συσσωρευτών (κάθε συστοιχίας), τότε ο ̟ροµηθευτής θα αντικαταστήσει το
σύνολο του εξο̟λισµού (της συγκεκριµένης συστοιχίας) µε την έγκριση της
ΣΤΑ.ΣΥ.
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4. Οικονοµική Προσφορά
Στο φάκελο της ̟ροσφοράς θα ̟εριέχεται το Έντυ̟ο της Οικονοµικής Προσφοράς
του Παραρτήµατος Ι, συµ̟ληρωµένο µε όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται καθώς και
όλα τα ζητούµενα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα ̟ου ̟εριγράφονται στο
Παράρτηµα ΙΙ- Περιγραφή εργασιών και Τεχνικές Προδιαγραφές.
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.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη
τιµή, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη δεν θα γίνονται
α̟οδεκτές.
5. ∆ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού
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.
Οι ̟ροσφερόµενες σταθερές Α̟ροσφ & Z θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν κατά τον
έλεγχο των τεχνικών ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων.
Ε̟ι̟λέον θα ενηµερωθούν για την µικρότερη «Τιµή Ε̟ιλογής» Τ ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό τη
διαδικασία α̟οσφράγισης των οικονοµικών ̟ροσφορών καθώς και το συνολικό
συµβατικό τίµηµα (ΣΤ) της υ̟ερισχύουσας ̟ροσφοράς.
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού ̟εριγράφεται στο Παράρτηµα ΙV.
Η 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.
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Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού θα ̟αρακολουθηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή
διενέργειας του διαγωνισµού.
Κατά την έναρξη του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού o κάθε διαγωνιζόµενος θα ̟ρέ̟ει
να καταχωρήσει τα σταθερά τεχνικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών ̟ου έχει
̟ροσφέρει µε την έγγραφη ̟ροσφορά του ήτοι,
•
•

Α̟ροσφ. = Η ̟ροσφερόµενη χωρητικότητα σε Ah (σε 10h, 20ºC, end voltage
1,80 Vpc).
Ζ
= Συντελεστής (σύµφωνα µε το «Eurobat Guide 1999 ή νεότερο»)
Ζ = 10 όταν οι συσσωρευτές ανήκουν στη κατηγορία «High
Performance»,
Ζ = 12 όταν οι συσσωρευτές ανήκουν στη κατηγορία «Long Life»

Τα ανωτέρω, θα ̟ρέ̟ει , ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να διατηρηθούν αµετάβλητα καθόλη
την διάρκεια του ηλεκτρονικού ̟λειστηριασµού.
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.
6. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, Τεκµηρίωση ε̟ί των
̟ροσφεροµένων συσσωρευτών και της Οικονοµικής τους ̟ροσφοράς η ο̟οία δεν ̟ρέ̟ει
να υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
1. Η κατάταξη των ̟ροσφορών και ε̟οµένως η ε̟ιλογή του ανάδοχου, θα γίνει µε βάση
το κριτήριο ανάθεσης, τη συµφερότερη α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά.
2. Προς τούτο θα υ̟ολογιστεί η «Τιµή Ε̟ιλογής» (εν συντοµία Τ) α̟ό τον τύ̟ο:


Τ =  Σ ×
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•
•
•
•

•

Σ
= Το συνολικό κόστος ̟ροµήθειας συσσωρευτών
Αζητούµ. = Η ζητούµενη χωρητικότητα σε Ah
Α̟ροσφ. = Η ̟ροσφερόµενη χωρητικότητα σε Ah (σε 10h, 20ºC,
end voltage 1,80 Vpc)
Ζ
=Συντελεστής (σύµφωνα µε το «Eurobat Guide 1999 ή νεότερο»)
Ζ = 10 όταν οι συσσωρευτές ανήκουν στη κατηγορία «High
Performance»,
Ζ = 12 όταν οι συσσωρευτές ανήκουν στη κατηγορία «Long Life»
Ε
=To συνολικό κόστος εγκατάστασης (εργασία, βάσεις,
αναλώσιµα, υλικά, κλπ)

3. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει:
• Η τιµή (Σ) θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στο συνολικό κόστος ̟ροµήθειας των
συσσωρευτών (̟λήθος συσσωρευτών ε̟ί τιµή µονάδας),
• Η τιµή (Ε) θα ̟ρέ̟ει να αναλύεται αθροιστικά σε:
α) ξεχωριστή τιµή για τις βάσεις - ικριώµατα, αναλώσιµα, καλώδια, υλικών
γενικά
β) ξεχωριστή τιµή για την εργασία εγκατάστασης των συσσωρευτών (α̟οξήλωσης
̟αλαιών συσσωρευτών, α̟οξήλωση υ̟άρχουσας βάσης, στήσιµο νέων βάσεων,
καλωδιώσεις, δοκιµές, κλ̟).
4. Ως µειοδότης, ορίζεται ο διαγωνιζόµενος µε τη µικρότερη αντίστοιχη «Τιµή
Ε̟ιλογής» Τ.
Το συνολικό ̟οσό ̟ληρωµής (̟ροµήθειας & εγκατάστασης) των συσσωρευτών
θα ̟ροκύψει α̟ό τη ̟ροσφορά του µειοδότη και υ̟ολογίζεται ως το άθροισµα
των Σ και Ε τα ο̟οία ορίζονται στη ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο §2 και ό̟ως
αναλυτικά αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο §3.
Στις ̟αρα̟άνω τιµές ̟εριλαµβάνεται και η αµοιβή του Αναδόχου, του ̟ροσω̟ικού
και των συνεργατών του, της µεταφοράς των συσσωρευτών, τα ο̟οιαδή̟οτε γενικά
ή ειδικά έξοδά του ̟ου τυχόν α̟αιτούνται για την εκτέλεση της ̟ροµήθειας,
εγκατάστασης, δοκιµών καλής λειτουργίας και οριστικής θέσης σε λειτουργία ̟ου
αναλαµβάνει, συµ̟εριλαµβανοµένων και των αµοιβών και ασφαλιστικών
εισφορών όλων των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα α̟ασχολήσει για την εκτέλεση της
σύµβασης, των σχετικών δα̟ανών µετακίνησης και διαµονής αυτών, υ̟οχρεώσεων
ασφάλισης, των σχετικών αδειών, καθώς και κάθε είδους φορολογικές ή άλλες
ε̟ιβαρύνσεις υ̟έρ του δηµοσίου ή ο̟οιουδή̟οτε τρίτου.
Οι συντελεστές Α̟ροσφ. και Ζ, θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν α̟ό την
ΣΤΑ.ΣΥ., για κάθε Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό και κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά.
Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα διατηρεί τα ̟ροσυµφωνηθέντα Α̟ροσφ. και Ζ σταθερά
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ενώ θα µεταβάλλει τα Σ και Ε έτσι ώστε να ̟ροκύ̟τει κάθε φορά νέα τιµή ε̟ιλογής
Τ ανά συµµετέχοντα.
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ̟ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ̟ου
είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ̟ροσφορά και έχουν ε̟έλθει κατό̟ιν
λε̟τοµερούς υ̟ολογισµού της συγκεκριµένης ̟ροµήθειας και εγκατάστασης, την
ακρίβεια των ο̟οίων εγγυάται.
7. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 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 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ.
Η Ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως όλους τους διαγωνιζόµενους για
το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλ̟ ε̟ί α̟οδείξει.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και
α̟οστέλλεται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον Ανάδοχο.
8. Ενστάσεις
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του νόµου 4412/16.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ενστάσεων σε ο̟οιαδή̟οτε φάση του διαγωνισµού αρµόδια για
την εξέτασή τους, σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθµ. 468/07-09-2017 α̟όφαση του
∆ιευθύνοντος Σύµβουλου, είναι η ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ενστάσεων η ο̟οία γνωµοδοτεί
σχετικά ̟ρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
9. 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 σύνταξη της ̟ροσφοράς και 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,
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συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του
Προσαρτήµατος Β' του νόµου 4412/16.
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.
Μετά την ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης, η εγγυητική καλής
εκτέλεσης θα αντικατασταθεί µε ανάλογη εγγυητική καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος θα εκδώσει εγγυητική καλής λειτουργίας σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ, διάρκειας δύο (2) ετών και αξίας ίσης µε το 5% του συνολικού
συµβατικού τιµήµατος.
Η Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Λειτουργίας θα ε̟ιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο,
µετά την λήξη της ̟εριόδου εγγύησης όλων των συσσωρευτών, εφ’ όσον δεν
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υ̟άρχουν άλλες α̟αιτήσεις και υ̟ογραφεί το ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής
α̟ό τους αρµόδιους της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
10. Χρόνος και τρό̟ος ̟αράδοσης – Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση
8.1

Η ̟αράδοση των υλικών θα ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών α̟ό
την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης µε την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

8.2

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 και άρθρο 221§11 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.
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, για την καταβολή των ̟οινικών
ρητρών και των τόκων οι οικονοµικοί φορείς ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο έναντι της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

8.3
8.4

11. 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 (τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να έχουν συνταχθεί εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών
α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των υλικών) καθώς και α̟ό το α̟οδεικτικό εισαγωγής
του υλικού στην α̟οθήκη.
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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.
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. Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του
άρθρου 350 Ν. 4412/2016 και θα ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
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
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Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.
12. Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων
ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος βιβλίου ΙΙ ν.4412/2016 και τα
έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
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σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Παράρτηµα Ι
Παράρτηµα ΙΙ
Παράρτηµα ΙΙΙ
Παράρτηµα ΙV

Τ∆-227/17

: Έντυ̟α Οικονοµικής Προσφοράς
: Περιγραφή Εργασιών - Τεχνικές Προδιαγραφές
: Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
: Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Λειτουργίας
: 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 κρατήσεις, την κράτηση 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 καθώς και
την κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν. 4412/2016 ̟ου θα ̟αρακρατείται σε
κάθε ̟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
Τ∆-227/17 (MR-204480)

Η οικονοµική ̟ροσφορά κάθε διαγωνιζοµένου υ̟ολογίζεται ως ακολούθως:
Α) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ah (Α̟ροσφ.)

93 Ah

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (Ζ)

_______ (10 ή 12)

Συσσωρευτές για τον
( 160τεµ. ) Χ (τιµή µονάδας συσσωρευτή) _____________ €
Σταθµό Νοµισµατοκο̟είο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Συσσωρευτών: Σ = 160 * τιµή µονάδας =

2
3

Κόστος βάσεων, ικριωµάτων, αναλώσιµα,
ασφαλειοα̟οζεύκτες, ασφάλειες, καλώδια, υλικά γενικά
Κόστος εγκατάστασης (εργασία α̟οξήλωσης ̟αλαιών
συσσωρευτών, α̟οξήλωση υ̟άρχουσας βάσης, στήσιµο
νέων βάσεων, καλωδιώσεις, δοκιµές, κλ̟)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Εγκατάστασης: Ε = α + β =

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ € (Σ)+(Ε) =

_____________ €

______________ €

(α)

______________ €

(β)

______________ €

______________ €

ΤΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τ) =
(υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τον Τύ̟ο στο Κριτήριο Ανάθεσης)

______________

Χρόνος ̟αράδοσης: ……………................................................………………..
Εγγύηση: ……………................................................………………..
Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε
̟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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Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ah (Α̟ροσφ.)

150 Ah

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (Ζ)

_______ (10 ή 12)

Συσσωρευτές για τον
Σταθµό Αγ.Μαρίνα

( 80τεµ. ) Χ (τιµή µονάδας συσσωρευτή) _____________ €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Συσσωρευτών: Σ = 80 * τιµή µονάδας =
2
3

Κόστος βάσεων, ικριωµάτων, αναλώσιµα,
ασφαλειοα̟οζεύκτες, ασφάλειες, καλώδια, υλικά γενικά
Κόστος εγκατάστασης (εργασία α̟οξήλωσης ̟αλαιών
συσσωρευτών, α̟οξήλωση υ̟άρχουσας βάσης, στήσιµο νέων
βάσεων, καλωδιώσεις, δοκιµές, κλ̟)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Εγκατάστασης: Ε = α + β =

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ € (Σ)+(Ε) =

_____________ €

______________ €

(α)

______________ €

(β)

______________ €

______________ €

ΤΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τ) =
(υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τον Τύ̟ο στο Κριτήριο Ανάθεσης)

______________

Χρόνος ̟αράδοσης: ……………................................................………………..
Εγγύηση: ……………................................................………………..
Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε
̟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

Τ∆-227/17

ΑΔΑ: 7ΜΣΛΟΡΛΟ-ΜΒΓ

18PROC002984060 2018-04-23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-227/17
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ UPS ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ & ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αντικείµενο της ̟αρούσης αφορά αντικατάσταση συσσωρευτών στο Τεχνικό
∆ωµάτιο µε αριθµό 3.8: 1) στον σταθµό Μετρό “Αγία Μαρίνα” και 2) στο σταθµό Μετρό
“Νοµισµατοκο̟είο”.
Συγκεκριµένα αφορά:
τη ̟ροµήθεια και µεταφορά των νέων συσσωρευτών στους ̟αρα̟άνω σταθµούς
την α̟οσύνδεση και αφαίρεση των ̟αλαιών συσσωρευτών
την το̟οθέτηση των νέων συσσωρευτών στη βάση στήριξης ̟ου υ̟άρχει (ή σε νέα βάση
την ο̟οία θα ̟ροµηθεύσει ο Ανάδοχος σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ροσφερόµενοι
συσσωρευτές δεν εφαρµόζουν στις υ̟άρχουσες βάσεις) και
την θέση σε λειτουργία των νέων συσσωρευτών αφού ̟ρώτα συνδεθούν µε τον
υ̟άρχοντα εξο̟λισµό αδιάλει̟της ̟αροχής ισχύος (UPS).
Οι ̟αλαιοί συσσωρευτές θα συσκευαστούν σε ̟αλέτες και θα το̟οθετηθούν στον ίδιο ή
̟αρακείµενο του χώρου των µ̟αταριών.
Η λειτουργία των συσσωρευτών είναι stand-by και αφορούν υ̟οστήριξη φορτίων
ασφαλείας του σταθµού . Υ̟άρχει δι̟λό σύστηµα αδιάλει̟της ̟αροχής ισχύος (UPS) µε
δύο ανορθωτές και δύο αναστροφείς ̟αράλληλα συνδεδεµένους µεταξύ τους, ώστε να
µοιράζονται τα φορτία, υ̟οστηριζόµενα α̟ό συσσωρευτές κατανεµηµένους σε δύο
συστοιχίες ώστε να υ̟άρχει ε̟ι̟λέον χρόνος αυτονοµίας. Οι συσσωρευτές βρίσκονται
συνεχώς σε κατάσταση stand-by.
Όλη η ̟ροµήθεια, κατασκευή, καλωδίωση και εγκατάσταση της ̟αρούσης βαρύνει τον
ανάδοχο, ενώ η ακριβής θέση των συστοιχιών θα συµφωνηθεί κατά τη φάση
εγκατάστασης σε συνεργασία µε τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου.
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η ονοµαστική τάση του κάθε συσσωρευτή θα ̟ρέ̟ει να είναι 12V DC.
Οι ̟ροσφερόµενοι συσσωρευτές θα είναι µολύβδου - οξέος τύ̟ου VRLA (κλειστού
τύ̟ου) κατηγορίας ̟ροσδοκώµενου χρόνου ζωής (Design Life Classification) «High
Performance» (10 έως 12 έτη ζωής) ή «Long Life» (̟έραν των 12 ετών ζωής) σύµφωνα µε
το «Eurobat Guide 1999 ή νεότερο».
Να δηλωθεί ότι η εγκατάσταση των συσσωρευτών θα γίνει σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο:
ΕΛΟΤ EN
50272.2
Η χωρητικότητα του κάθε συσσωρευτή, υ̟ολογίζεται για εκφόρτιση 10 ωρών (ρεύµα
εκφόρτισης C10), σε θερµοκρασία 25ºC και τέλος εκφόρτισης (end voltage) σε τάση 1,80
V ανά στοιχείο. Θα ̟ρέ̟ει να είναι:
για τον σταθµό της Αγίας Μαρίνας να είναι 150Ah. Το ̟λήθος των υ̟ό ̟ροµήθεια
συσσωρευτών είναι 80 τεµάχια.
για τον σταθµό του Νοµισµατοκο̟είου να είναι 93Ah. Το ̟λήθος των υ̟ό ̟ροµήθεια
συσσωρευτών είναι 160 τεµάχια.
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Οι συσσωρευτές θα φέρουν αύξοντα αριθµό σήµανσης (̟.χ. Α01, Α02, … , Α40/…Α80,
Β01, Β02, .. , Β40/…Β80) ή ό̟ως καθορίσει ο ε̟ιβλέ̟ων του έργου. Οι συσσωρευτές θα
̟ρέ̟ει να φέρουν ε̟ίσης σήµανση µε τα ̟λήρη τεχνικά τους χαρακτηριστικά
(κατασκευαστής, µοντέλο-τύ̟ος συσσωρευτή, ονοµαστική τάση, χωρητικότητα, βάρος,
ηµεροµηνία ̟αραγωγής, το «+» και το «–» στους ̟όλους, κλ̟).
Η ηµεροµηνία ̟αραγωγής θα είναι σε εµφανές σηµείο ̟ροτυ̟ωµένη εργοστασιακά (όχι
µε αυτοκόλλητη ένδειξη) ε̟άνω στον συσσωρευτή. Η ηµεροµηνία ̟αραγωγής εάν δεν
είναι της µορφής DD.MM.YYYY ό̟ου DD η ηµεροµηνία, ΜΜ ο µήνας και ΥΥΥΥ το έτος
̟αραγωγής θα ̟ρέ̟ει να δηλωθεί στη ̟ροσφορά µε ̟οιο τρό̟ο α̟οκωδικο̟οιείται η
ό̟οια ένδειξη ̟ερί ηµεροµηνίας ̟αραγωγής ε̟ί των συσσωρευτών. Γίνονται α̟οδεκτές
ηµεροµηνίες ̟αραγωγής οι ο̟οίες δεν ξε̟ερνούν τους οκτώ µήνες α̟ό την ηµεροµηνία
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία.
Οι ̟ροσφερόµενοι συσσωρευτές θα συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλες λάµες
κατάλληλου υλικού χαµηλής αντίστασης (̟.χ. ε̟ικασσιτερωµένος χαλκός) ή µε καλώδιο,
µε τη σύµφωνη γνώµη του ε̟ιβλέ̟οντα του έργου. Σε κάθε ̟όλο (+ και -) θα υ̟άρχει
κα̟άκι µονωµένο, µε ειδική υ̟οδοχή, ώστε να είναι δυνατόν να γίνεται µέτρηση της
τάσης χωρίς να αφαιρεθεί το κα̟άκι. Κάθε λάµα ή καλώδιο καθ’ όλο το µήκος τους θα
είναι ηλεκτρικά µονωµένα. Τα ̟αξιµάδια και οι ροδέλες ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα
̟ρέ̟ει να είναι ανοξείδωτα.
Το δοχείο και το κάλυµµα των συσσωρευτών να είναι στεγανού τύ̟ου, κατάλληλης
αντοχής, υλικού ABS, κατηγορίας FV0 (αυτοσβεννύµενο σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α
ΕΛΟΤ EN 60896-22) το ο̟οίο δεν ε̟ιτρέ̟ει την α̟ώλεια υγρών του συσσωρευτή, είτε
α̟ό το δοχείο είτε α̟ό τους ̟όλους είτε α̟ό ο̟ουδή̟οτε αλλού, ό̟ως ε̟ίσης δεν
ε̟ιτρέ̟ει τη συντήρηση της φωτιάς.
Ο κατασκευαστής θα ̟ρέ̟ει να είναι µέλος της EUROBAT (The Association of European
Storage Battery Manufacturers).
Οι ̟ροσφερόµενοι συσσωρευτές θα διαθέτουν χειρολαβή-ές για τη µεταφορά τους.
Οι συσσωρευτές θα ̟αραδοθούν φορτισµένοι.
Οι συσσωρευτές
Στον σταθµό “Αγία Μαρίνα” βρίσκονται το̟οθετηµένοι σε βάση στήριξης (rack) η
ο̟οία α̟οτελείται α̟ό τέσσερα (4) ε̟ί̟εδα συσσωρευτών τα ο̟οία έχουν σε κάθε
ε̟ί̟εδο είκοσι (20) συσσωρευτές σε κάθε σειρά (4 * 20 συσσωρευτές) δηλαδή σύνολο
ογδόντα (80) συσσωρευτές και για τα τέσσερα ε̟ί̟εδα. Η υ̟άρχουσα ηλεκτρική διάταξη
σύνδεσης των συσσωρευτών α̟οτελείται α̟ό δύο (2) συστοιχίες ̟αραλληλισµένες
µεταξύ τους ενώ κάθε συστοιχία α̟οτελείται α̟ό σαράντα (40) συσσωρευτές.
Στον σταθµό “Νοµισµατοκο̟είο” βρίσκονται το̟οθετηµένοι σε δύο βάσεις στήριξης
(rack). Η κάθε µία α̟οτελείται α̟ό τέσσερα (4) ε̟ί̟εδα το̟οθέτησης συσσωρευτών. Το
κάθε ε̟ί̟εδο έχει δύο σειρές το̟οθέτησης, για δέκα (10) συσσωρευτές σε κάθε σειρά.
Σύνολο ογδόντα (80) συσσωρευτές και για τα τέσσερα ε̟ί̟εδα. Η υ̟άρχουσα ηλεκτρική
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διάταξη σύνδεσης των συσσωρευτών α̟οτελείται α̟ό τέσσερις (4) συστοιχίες των
σαράντα (40) συσσωρευτών ̟αραλληλισµένες µεταξύ τους.
Σε κάθε συστοιχία υ̟άρχει καλώδιο µεσαίας λήψης ̟ου καταλήγει στα UPS έτσι ώστε να
ελέγχεται το ε̟ί̟εδο της τάσης της µεσαίας λήψης ως ̟ρος το ̟λην (-) και ως ̟ρος το
συν (+). Οι ̟ρος εγκατάσταση συσσωρευτές θα συνδεθούν µε την ίδια ηλεκτρική διάταξη
ό̟ως και οι υ̟άρχοντες συσσωρευτές.
Όσον αφορά το τύ̟ο των εγκατεστηµένων συσσωρευτών: 1) στον σταθµό “Αγία
Μαρίνα” είναι της εταιρείας SUNLIGHT SPB 12-150 και 2) στον σταθµό
“Νοµισµατοκο̟είο” είναι της εταιρείας EnerSys datasafe 12HX400-FR.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η µεταφορά των συσσωρευτών στο Τεχνικό ∆ωµάτιο και η τελική σύνδεσή τους µε το
φορτίο (UPS) θα γίνουν κατά τις βραδινές ώρες (ξηµερώµατα της ε̟όµενης µέρας) ως
εξής:
∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµ̟τη, Παρασκευή: 01:00 - 04:30
Η ̟ροετοιµασία της εγκατάστασης των συστοιχιών και εν γένει ο̟οιαδή̟οτε άλλη
εργασία δεν ε̟ηρεάζει την λειτουργία του εξο̟λισµού των Τεχνικών ∆ωµατίων, µ̟ορεί
να διεξαχθεί ο̟οιαδή̟οτε ώρα της ηµέρας σε συνεργασία µε τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου.
Πριν α̟ό την εγκατάσταση, θα µετρηθεί η τάση εν κενώ όλων των συσσωρευτών ώστε
να δια̟ιστωθεί ότι είναι φορτισµένοι (σε αντίθετη ̟ερί̟τωση ο ανάδοχος φροντίζει για
την φόρτιση των ό̟οιων συσσωρευτών κριθεί α̟αραίτητη η φόρτιση).
Οι συσσωρευτές ̟ου θα α̟οξηλωθούν, θα το̟οθετηθούν α̟ό τον Ανάδοχο σε ̟αλέτες.
Κατό̟ιν θα µεταφερθούν α̟ό τον Ανάδοχο στον ̟ροβλε̟όµενο χώρο ̟ροσωρινής
φύλαξης στο σταθµό, ̟άντα σε συνεννόηση µε τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου.
Θα ̟ρέ̟ει να γίνουν δοκιµές χωρητικότητας στο σύνολο των συσσωρευτών ̟ου
̟ρόκειται να εγκατασταθούν.
Σε συνεργασία µε τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου (α̟ό ̟λευράς ΣΤΑ.ΣΥ.), οι δοκιµές αυτές
µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (οι ο̟οίες θα
̟ρέ̟ει να βρίσκονται α̟οκλειστικά εντός λεκανο̟εδίου Αττικής) είτε στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. εκεί ό̟ου ̟ροορίζονται να εγκατασταθούν.
Η ε̟ιλεγείσα θέση των δοκιµών θα αναγγελθεί εγγράφως α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα του
έργου ̟ρος τον ανάδοχο.
Οι δοκιµές χωρητικότητας ̟εριλαµβάνουν την εκφόρτιση των συσσωρευτών (είτε µε τη
χρήση του εκφορτιστή Torkel 840 ̟ου διαθέτει η ΣΤΑ.ΣΥ., είτε µε εκφορτιστή ̟ου θα
διαθέσει ο ανάδοχος) σύµφωνα µε τους ̟ίνακες εκφόρτισης ̟ου έχουν δηλωθεί. Η
χωρητικότητα των συσσωρευτών ορίζεται σε εκφόρτιση 10 ωρών (ρεύµα εκφόρτισης
C10), µε θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος 20ºC και τέλος εκφόρτισης (end voltage) τάσης
1,80 Vpc. Σε διαφορετική θερµοκρασία ̟εριβάλλοντος (± 5° C ή ± 10° C) θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχει συντελεστής διόρθωσης του ρεύµατος εκφόρτισης. Αν οι δοκιµές γίνουν α̟’
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ευθείας στην εγκατάσταση τότε ο χρόνος δοκιµής (και άρα το ρεύµα εκφόρτισης) θα
καθοριστούν ε̟ί τό̟ου.
Τα έξοδα δοκιµών χωρητικότητας καλύ̟τονται α̟ό τον ανάδοχο ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να
διαθέσει και το α̟αραίτητο ̟ροσω̟ικό για την ολοκλήρωση των δοκιµών (συνδέσειςα̟οσυνδέσεις συσσωρευτών, ̟αρακολούθηση διαδικασίας, κλ̟).
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου βρεθεί ή βρεθούν συσσωρευτές ̟ου δεν ικανο̟οιούν το
̟ροαναφερθέν ̟ρότυ̟ο θα ̟ρέ̟ει να αντικαθίστανται αµέσως έτσι ώστε να
ολοκληρωθούν οι δοκιµές.
Μετά το τέλος των δοκιµών και µε ευθύνη του αναδόχου οι συσσωρευτές θα
µεταφερθούν στο χώρο της ̟ροβλε̟όµενης εγκατάστασής των.
Η ̟αραλαβή και η ολοκλήρωση των εργασιών, θα γίνει α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα του έργου
µετά την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών καλής λειτουργίας, και εφόσον δεν
υ̟άρχουν εκκρεµότητες στην εγκατάσταση. Η βεβαίωση αυτή θα α̟οτελεί και την
έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Με την εγκατάσταση των συσσωρευτών θα ̟ρέ̟ει να δοθούν σαφείς γρα̟τές οδηγίες
συντήρησης και ελέγχου σε τακτά ̟εριοδικά διαστήµατα (στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά) και δύο (2) αντίτυ̟α των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσσωρευτών σε
έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας
των συσσωρευτών, εφόσον του ζητηθεί, να δίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία για τη
συντήρησή τους και σε ̟ερί̟τωση δυσλειτουργίας να δίνει ̟ληροφορίες για τα ̟ιθανά
αίτια ̟ου την ̟ροκάλεσαν και οδηγίες για την α̟οκατάστασή της.
Εάν σε ο̟οιαδή̟οτε στάδιο των εργασιών συλλογής και µεταφοράς δια̟ιστωθεί
ρύ̟ανση, η εταιρεία αυτή είναι υ̟εύθυνη για την εξυγίανση και α̟οκατάσταση των
χώρων ̟ου έχουν ρυ̟ανθεί.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ
Η ΣΤΑΣΥ θα οργανώσει ε̟ίσκεψη στους χώρους των συσσωρευτών ̟έντε (5) εργάσιµες
ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ̟ροσφορών. Τηλεφωνική
ε̟ικοινωνία για διευκρινήσεις: κα Θεοδωράκη (τηλ.: 2144146907 / 6974037163).
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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 συσσωρευτών µολύβδου-οξέως σύµφωνα µε την Τ∆227/17 ∆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 ε̟ιστροφή της.
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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Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52, ΑΘΗΝΑ

1.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………… Ευρώ.
Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ
………………………..…(̟λήρη ε̟ωνυµία, ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση) για ̟οσό
…………………….. Στο ως άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή
λειτουργία του αντικειµένου της Σύµβασης Τ∆-227/17 (̟ροµήθεια συσσωρευτών
µολύβδου-οξέως), µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω
εταιρείας.

2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του
Αστικού Κώδικα, ό̟ως και α̟ό τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα
υ̟όψη άρθρα.
3.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
ο̟οία θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν
εκ̟λήρωσε την υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ̟ου
αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα
ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την
κοινο̟οίηση στην Τρά̟εζά µας της σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ̟οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες
σας.
4.
Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί
υ̟όψη ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία
ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής, ή τη θέση
αυτής υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη ισχύ
µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή ή µε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα ̟αραµείνουµε
υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’εσάς του ̟οσού της εγγύησης.
6.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές
̟ληρωµές, η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν υφίσταται
̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση
εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τη Τρά̟εζα µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: 7ΜΣΛΟΡΛΟ-ΜΒΓ

18PROC002984060 2018-04-23

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
α̟ό το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της cosmoONE και την
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2.6.

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
Τα ονόµατα των εταιριών ̟ου υ̟οβάλλουν τις ̟ροσφορές δεν είναι διαθέσιµα
στους άλλους συµµετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της δηµο̟ρασίας.
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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.
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:
5.

i.

Η/Υ
• 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:
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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:
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,
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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 ̟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.
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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

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 ∆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
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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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