
                                                                                  1 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ . Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

ΕΤΟΥΣ 2012 

 

 Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε. διενεργεί έρευνα αγοράς µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια (εκτύπωση) 

είκοσι έξι( 26 ) εντύπων για το χρονικό διάστηµα (01/01/2012 έως 31/12/2012) όπως αυτά 

λεπτοµερώς περιγράφονται στο συνηµµένο Έντυπο προσφοράς. 

 

 Η προµήθεια αυτή, που η δαπάνη της προϋπολογίζεται σε  6.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., θα 

γίνει σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν: 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α    ΓENIKOI OΡΟΙ 

1. Η έρευνα αγοράς για την προµήθεια (εκτύπωση ) εντύπων για το χρονικό διάστηµα 

(01/01/2012 έως 31/12/2012),  θα διενεργηθεί ως εξής :  

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, σύµφωνα µε το συνηµµένο Έντυπο Προσφοράς το οποίο 

και θα πρέπει να συµπληρωθεί από τους ενδιαφερόµενους.  

 

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: 

 Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες 

µέχρι την 12.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 6/12 /2011.  

 

1.2. Το άνοιγµα των φακέλων, των προσφορών θα γίνει την  7 / 12 /2011 ηµέρα Τετάρτη..  

και ώρα 13:00 στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, 3ος 

όροφος,  από αρµόδια Τριµελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

1.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 

διαγωνιζόµενου. Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 

στοιχεία:  
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- Προσφορά για την προµήθεια (εκτύπωση) εντύπων για το χρονικό διάστηµα 

(01/01/2012 έως 31/12/2012) . 

- Η ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. 

-Τα στοιχεία του προσφέροντος ( πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, fax). 

- Ο Αποδέκτης : Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.  – ∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα  

Γραµµατείας. 

1.4. Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( σύµφωνα 

µε τον αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

.  

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1.  Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: 

• Η Έντυπη οικονοµική προσφορά (η οποία θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα 

φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης,) η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: 

• την τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., και κατ΄είδος   στο σύνολο για 

παράδοση στο λιµάνι Θεσσαλονίκης.  

• τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία  υπογραφής της 

σύµβασης, πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από τριάντα  

(30) ηµέρες. 

•- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς η οποία δεν πρέπει νε είναι µικρότερη από δύο (2) µήνες  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του παρόντος ∆ιαγωνισµού 

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που έχει αυτό συµβεί, να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι 

του αποκλεισµού ( σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της εταιρίας). 

(Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι του Ν.1599/86 και φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής ). 

 

2.2 Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν προσφορές για όλα τα είδη που αναγράφονται στην 

παρούσα. Στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς θα τοποθετηθεί η σφραγίδα και η υπογραφή 

του προσφέροντος.Προσφορές για µέρος µόνον των εντύπων θα απορρίπτονται.  

 

2.3 Το έντυπο της προσφοράς θα είναι το ίδιο για όλους τους συµµετέχοντες και θα χορηγηθεί 

από την αρµόδια υπηρεσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Τµήµα Προµηθειών). Επί του εντύπου αυτού οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν για κάθε ζητούµενο έντυπο (υπόδειγµα) την τιµή 

µονάδος και την αντίστοιχη συνολική τιµή του.  
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3. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της έρευνας αγοράς, θα ακολουθήσει η 

υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου.  

 

3.1 Στη σύµβαση θα περιληφθεί και ο ακόλουθος όρος: << Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αντικαταστήσει κάθε συµβατικό υλικό σε περίπτωση αχρήστευσής 

του, οφειλόµενης σε κακή ποιότητα ή κρυφό ελάττωµα ή σε κατασκευαστική ατέλεια 

χωρίς καµία άλλη αποζηµίωση και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την 

ειδοποίησή του που προσδιορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή του αντίστοιχου 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής >>. 

 

4. Η παραλαβή των εντύπων θα γίνεται κάθε φορά από αρµόδια Επιτροπή υπαλλήλων της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία θα συντάσσει και το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

 

5. Μετά την υπογραφή του εκάστοτε Πρωτοκόλλου Παραλαβής, χωρίς δυσµενείς 

παρατηρήσεις και την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου από τον ανάδοχο, θα 

διενεργείται η σχετική διαδικασία πληρωµής από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

6. Κατά την πληρωµή επιβάλλεται  κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ),  επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου 

καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτοσ.+ ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). 

Το σύνολο, των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 

 

7. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επί πλέον ποσότητες κατά την διάρκεια της Σύµβασης, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να τις προµηθεύσει στην τιµή που κατακυρώθηκε η προµήθεια. 

 

8 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν δείγµα χηµικού χαρτιού. 

 

 

                                                                                    Θεσσαλονίκη    13/11/2011 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                             ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Συνηµµένα: 

Έντυπο προσφοράς  

 

       ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ        
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         
     

 ΕΠΩΝΥΜΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  : 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 

    FAX :  

            
(   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΤΥΠΩΝ   έτους  2012  ) 

  
         

 
 
 
 

                    
Α/
Α 

Περιγραφή Εντύπου Υπόδειγµα 

Ποσ
ότητ
α 

Τιµή 
µονάδ
ος 

Συνολική αξία είδους Φ.Π.Α. 

1 
ΦΥΛΛΑ-∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (φύλλα) 

Μ.Μ.12 
10.000 
φύλ 

   

2 

ΜΠΛΟΚ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ των 
50 φύλλων (τριπλότυπα - καρµπονιζέ µε 
αρίθµηση από 2301-2600). 
 

Υποδ.ΜΧΠΜ.3 
 

6    

3 

ΜΠΛΟΚ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - των 
50 φύλλων - (διπλότυπα - καρµπονιζέ µε 
αρίθµηση 801-1100). 
 

Υποδ.ΜΧΠΜ.2 
 

6    

4 
ΦΑΚΕΛΟΣ, χάρτινος, µε τίτλο στα Ελληνικά 
(ως το δείγµα)  
 

Υπόδ. ΦΧ 50    

5 
Φάκελος κίτρινος, µικρός, αυτοκόλλητος, 
τίτλος στα Αγγλικά 
 

Υπόδ. Γ.7β 
 

750    

6 

ΤΕΜ. ΦΑΚΕΛΟΣ ίσος του  Α4, κίτρινος, 
αυτοκόλλητος, τίτλος στα Ελληνικά µεγάλος 
Υπ. Γ.7γ,διάστ. 35χ25. 
 

Υπόδ. Γ.7γ 
 

500+200
+800+10

00=      
2500 

   

7 
ΤΕΜ. ΦΑΚΕΛΟΣ µεγαλύτερος του  Α4, 
κίτρινος, αυτοκόλλητος, τίτλος στα Ελληνικά 
 

Υπόδ. Γ.24 250+300    

8 

ΦΑΚΕΛΟΣ, άσπρος, µικρός, αυτοκόλλητος, 
µε παράθυρο,τίτλος στα Ελληνικά (ως το 
δείγµα) Υποδ, ΦΠ 
 

Υπόδ. ΦΠ 2500    

9 

ΦΑΚΕΛΟΣ, άσπρος, µικρός, αυτοκόλλητος, 
τίτλος στα Ελληνικά (ως το δείγµα) Υποδ, 
Γ7α 
 

Γ.7α 
 

1500+50
0 

   

10 
ΦΑΚΕΛΟΣ, κίτρινος, µεσαίος, αυτοκόλλητος, 
τίτλος στα Ελληνικά (ως το δείγµα) Υποδ, Γ8 
 

Υπόδ. Γ.8 
 

300+400    
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11 

ΜΠΛΟΚ ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ των 50 φύλλων , το 1ο 
λευκό διάτρητο στα πλάγια, το 2ο κίτρινο. 
Αριθµηµένα από 0001-2.500.Καρµπονιζέ  
 

Υπ ΖΥΓ. 50    

12 
Μπλόκ Μηχανογραφικό χαρτί για τα 
ζυγιστήρια  

Υπόδ.  ΜΧΖ. 40    

13 

ΜΠΛΟΚ των 50– Αίτηση Προµήθειας 
Αγορών και ∆απανών (φύλλα εις 
τριπλούν, αριθµηµένα)Χηµικό χαρτί 
Άσπρο-Ροζ- Κίτρινο 

Υπ.Α.ΠΑ∆.1 
20+5+5=

30 
   

14 
ΜΠΛΟΚ των 50– ∆ελτίο Αποστολής  
(φύλλα εις τριπλούν)Χηµικό χαρτί  
Άσπρο-Ροζ- Κίτρινο 

Υπ. ΕΣ 2 10    

15 

ΜΠΛΟΚ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 109)των 50 
φύλλων (25 διπλά)  από χαρτί λευκό σατινέ ( 
χωρίς µηχανικό πολτό ) των 60 gr 
ψαροκολλητά στο επάνω µέρος, βάση από 
χαρτόνι, διαστάσεων 21χ29,7 cm  

Υπ. Σ.ΕΜΠΟ 13 
 

200    

16 

ΜΠΛΟΚ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  από χαρτί χηµικό 
διαστ.21χ29cm των 50+50+50 φύλλων 
(λευκό-σιέλ-κίτρινο),το δεύτερο φύλλο να 
φέρει την ένδειξη <ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ>,µε 
κόκκινα γράµµατα,διάτρητο στο 
πλάι,αριθµηµένα από το 1-600       ΣΕΙΡΑ ΠΣ 

Υπ. Σ.ΕΜΠΟ 21 
ΣΕΙΡΑ ΠΣ 

12    

17 

ΜΠΛΟΚ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  από χαρτί χηµικό διαστ. 
23χ25cm, των 50+50+50 φύλλων(λευκό-σιέλ-
κίτρινο),το δεύτερο φύλλο να φέρει την 
ένδειξη<ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ>,µε κόκκινα 
γράµµατα,διάτρητο στο πλάι,αριθµηµένα                                        
από το 1-600 . ΣΕΙΡΑ ΗΣ 

Υπ. Σ.ΕΜΠΟ 4  
ΣΕΙΡΑ ΗΣ 

12    

18 

ΜΠΛΟΚ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  από χαρτί χηµικό 50+50+50 
φύλλα. Το πρώτο φύλλο λευκό και διάτρητο 
στα πλάγια. Το δεύτερο φύλλο σιέλ χρώµα και 
διάτρητο στα πλάγια, να φέρει ένδειξη µε 
κόκκινα γράµµατα ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. Το 
τρίτο φύλλο κίτρινο. Χαρτί χηµικό. Χωρίς 
αρίθµηση. ΣΕΙΡΑ  Ι. 
 

Σ.ΕΜΠΟ 4   
 

5    

19 
ΜΠΛΟΚ- ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΕΥ ΣΕΙΡΑΣ) 50+50+50 Φ. 
(λευκό –σιέλ- κίτρινο )   

Υπ. Σ.ΕΜΠΟ 19  1    

20 

ΜΠΛΟΚ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 50+50+50 
φύλλα. Πρώτο φύλλο λευκό διάτρητο στα 
πλάγια. ∆εύτερο φύλλο σιέλ διάτρητο στα 
πλάγια, να φέρει ένδειξη µε κόκκινα γράµµατα 
‘’ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ’’ Τρίτο φύλλο κίτρινο. 
Χαρτί χηµικό. Αρίθµηση 001-100                
ΑΝΕΥ ΣΕΙΡΑΣ. 
 

Υπ. Σ.ΕΜΠΟ 20  2    

21 

ΜΠΛΟΚ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  50+50+50 φύλλα. Το πρώτο 
φύλλο λευκό και διάτρητο στα πλάγια. Το 
δεύτερο φύλλο λευκό χρώµα και διάτρητο στα 
πλάγια, να φέρει ένδειξη µε κόκκινα γράµµατα 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. Το τρίτο φύλλο σιέλ. Χαρτί 
χηµικό. Αρίθµηση από 0001-200.ΣΕΙΡΑ  ΕΣ. 

Υπ.ΕΣ 1 
 4    
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22 

ΜΠΛΟΚ ∆ιπλότυπο Χηµικό Χαρτί των 50 
Φύλλων . Λευκό – Σιέλ. Εντολή Πληρωµής 
Προκαταβολών στο Χρηµατικό Υπόλογο.  
Αρίθµηση από 0001. Σειρά Β 
 

Υπ Ε.Π.Π. 1 
 

10    

23 

ΜΠΛΟΚ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   
50+50+50 φύλλα. Το πρώτο φύλλο λευκό και 
διάτρητο στα πλάγια. Το δεύτερο φύλλο λευκό 
χρώµα και διάτρητο στα πλάγια, να φέρει 
ένδειξη µε κόκκινα γράµµατα ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ. Το τρίτο φύλλο σιέλ. Χαρτί χηµικό. 
Αρίθµηση από 851.ΑΝΕΥ ΣΕΙΡΑΣ   
 

Υ.Π. ∆Α 1  10    

24 

ΜΠΛΟΚ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ιπλότυπο Χηµικό Χαρτί των 50 
Φύλλων Λευκό – Κίτρινο. Αρίθµηση από 0001 
 

Υπ Υ. Σ.Ε. 1 
 

10    

25 

 
ΜΠΛΟΚ των 150 φύλλων ∆ΕΛΤΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  εις τριπλούν(λευκό-κίτρινο-ροζ 
καρµπονιζέ) αρίθµ. Από 1-4000. 
Επείγον για 1η Ιανουαρίου 

ΒΦΜ 5 
 

80    

26 

 
ΜΠΛΟΚ των 100 φύλλων ∆ΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ   εις διπλούν(λευκό-ροζ- 
καρµπονιζέ) αρίθµ.  
 

Υπ. ΣΛΕ 30 
 

40    

       

 

Η τιµή των εντύπων επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο Φ.Π.Α.  
 

1.  Χρόνος Παράδοσης:30 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή των υποδειγµάτων της Ο.Λ.Θ. 

ΑΕ. 

2.  Ισχύς Προσφοράς:……… 

3.  Στις παραπάνω συµβατικές τιµές, συνυπολογίσθηκαν:  
            Ποσοστό κράτησης 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ),  επί της 

ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους 
χαρτοσήµου (χαρτοσ.+ OΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο, των κρατήσεων επί του συµβατικού 
τιµήµατος είναι 2,048%. 

4.  Τα προσφερόµενα υλικά είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης κατασκευής και αµεταχείριστα. 
 
. 
 
                                                                    Θεσσαλονίκη …… ……..………………2011 
 
 
 
 
                                                        
                                                                             
                                                                                   Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ              ………………………………
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
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Αναφερόµενοι στην ανωτέρω προµήθεια, σας γνωστοποιούµε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι (παράγραφοι 1 
έως και 4)   

1. Ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί για λογαριασµό της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business Exchanges A.E. 
 

2. Όροι & κανόνες  που διέπουν το  συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό: 
2.1. Γλώσσα 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συµµετοχής αλλοδαπού 
συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα. 

2.2. Νόµισµα 
Το νόµισµα µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε ∆ιαγωνισµός θα είναι το ΕΥΡΩ.  

Οι προσφερόµενες τιµές κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, θα είναι οι τιµές χωρίς  ΦΠΑ. 

2.3. ∆ιάρκεια  
Η διάρκεια της δηµοπρασίας θα είναι τριάντα (30΄) λεπτά. Εάν όµως εντός των τελευταίων 
δεκαπέντε λεπτών (15΄) πριν από τη λήξη του χρόνου του διαγωνισµού υπάρχει αποδεκτή 
προσφορά, η οποία βελτιώνει την καλύτερη τρέχουσα προσφορά στο σύστηµα, το πέρας του 
χρονικού διαστήµατος θα παρατείνεται αυτοµάτως για δεκαπέντε λεπτά (15΄).  

 

2.4. Τύπος ∆ιαγωνισµού και Κανόνας ∆ιαγωνισµού  
Ο ∆ιαγωνισµός είναι “µειοδοτικού τύπου”, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Κατά τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 

� Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της Business 
Exchanges A.E. εντός του χρόνου διάρκειας του ∆ιαγωνισµού και των τυχών 
παρατάσεών του) 

� Βελτιώνουν την προσφερόµενη τιµή του προµηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό ίσο µε το 
βήµα. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστηµα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι 
τουλάχιστον ίση µε το τίµηµα εκκίνησης. 

 
2.5. Γενικοί Κανονισµοί ∆ιαγωνισµού 
Κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, κάθε πιθανός προµηθευτής  που θα συµµετάσχει θα έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίζει την τιµή εκκίνησης που έχει θέσει ο διοργανωτής του διαγωνισµού.  
 
Για τη θέση και την ισοβαθµία του προµηθευτή στο διαγωνισµό ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Θέση: 
Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον διαγωνισµό, θα έχει τη δυνατότητα να 
γνωρίζει την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στο διαγωνισµό. Η κατάταξη του κάθε προµηθευτή στο διαγωνισµό 
συνδέεται τόσο µε την προσφορά του όσο και µε τη χρονική στιγµή κατάθεσης της προσφοράς. Για 
παράδειγµα εάν ένας προµηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά µε άλλον προµηθευτή θα προηγείται 
σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προµηθευτής που χρονικά υπέβαλε πρώτος την προσφορά του, σύµφωνα µε το 
χρόνο που η προσφορά παρελήφθη από το σύστηµα της εταιρίας Business Exchanges A.E. (βλέπε 
παράγραφο 4.4.1).   
 
Ισοβαθµία: 
Η ισοβαθµία αφορά την ένδειξη που εµφανίζεται στον προµηθευτή (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ) στην περίπτωση που  
υπάρχει η ίδια προσφορά µε τον πρώτο σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) συµµετέχοντα. Για παράδειγµα εάν ένας 
προµηθευτής υποβάλει την επικρατέστερη προσφορά σε µία χρονική στιγµή, η κατάταξή του (ΘΕΣΗ) θα 
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είναι ένα (1). Εάν σε επόµενη χρονική στιγµή άλλος προµηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά η 
κατάταξή του (ΘΕΣΗ) θα είναι δύο (2). Η ένδειξη ισοβαθµίας (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ) θα εµφανίζεται και στους 
δύο συµµετέχοντες. 
 
Ο προµηθευτής δεν θα έχει σε καµία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει τη χαµηλότερη υπάρχουσα 
προσφορά επί του παρόντος. Οι προµηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι 
προµηθευτές  δίνουν προσφορές και δεν θα µπορούν να γνωρίζουν τον αριθµό των συµµετεχόντων. 
Η χαµηλότερη προσφορά στο τέλος του ∆ιαγωνισµού, δεν συνεπάγεται και αυτόµατη κατακύρωση της 
προµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα, αλλά αποτελεί µέρος της διαδικασίας στα πλαίσιο του 
διαγωνισµού.  

 

2.6. Τιµή εκκίνησης – Άνω Όριο του ∆ιαγωνισµού 
Το τίµηµα εκκίνησης θα είναι  το τίµηµα της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς, για το σύνολο 
του υπό προµήθεια είδους, που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. 

2.7. Βήµα του ∆ιαγωνισµού 
Το βήµα βελτίωσης της προσφοράς συµµετέχοντος αφορά το  σύνολο του υπό προµήθεια είδους 
και είναι τουλάχιστον 50€ από την τελευταία έγκυρη προσφορά του. 

2.8. Σχόλια 
Οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά 
λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

Το τίµηµα που θα προσφερθεί στον ∆ιαγωνισµό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή 
περιορισµούς. 

 

3. ∆ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τον ∆ιαγωνισµό. 
 Βασικά στοιχεία που εµφανίζονται ανά πάσα στιγµή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε 

συµµετέχοντα είναι: 

• το τίµηµα της τιµής εκκίνησης στο Σύστηµα. ∆εν επιτρέπεται η εισαγωγή καµίας 
προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.  

• την ανά πάσα στιγµή αντίστοιχη κατάταξη (ΘΕΣΗ) του προσφέροντος. Εφόσον ο προµηθευτής  
καταθέσει ενεργή προσφορά στον διαγωνισµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την     
κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στον διαγωνισµό. 

• Την ένδειξη ισοβαθµίας στο διαγωνισµό. Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή  
προσφορά στο διαγωνισµό και ισοβαθµήσει µε το πρώτο σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) συµµετέχοντα, θα 
προβάλλεται η ένδειξη ισοβαθµίας (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ) στο διαγωνισµό. 

• ο χρόνος του συστήµατος. 
Τα ονόµατα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους 
συµµετέχοντες κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

 
3.1. Ισχύς προσφορών 

Από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτή µια προσφορά από το Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να 
ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη διάρκεια του 
∆ιαγωνισµού. 

Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα, ακυρώνει όλες τις   προηγούµενες 
προσφορές του ίδιου συµµετέχοντα.  
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Όπως αναφέρεται και στο Α ΜΕΡΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της διακήρυξης, οι  προσφορές ισχύουν και 
δεσµεύουν τους Προµηθευτές για 90 ηµέρες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού 

3.2. Χρονοδιάγραµµα ∆ιαγωνισµού 
Οι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό θα ειδοποιηθούν αρµοδίως από την αρµόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό σε συνεργασία µε την Business Exchanges A.E. για το χρονοδιάγραµµα 
του ∆ιαγωνισµού το οποίο περιλαµβάνει την εκπαίδευση τους, τη διεξαγωγή του εικονικού 
∆ιαγωνισµού και τη διεξαγωγή του κανονικού ∆ιαγωνισµού.  

  H Business Exchanges A.E. αφού ενηµερωθεί από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό   για τα στοιχεία των προµηθευτών  που θα συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό 
∆ιαγωνισµό θα στείλει  σε καθένα φόρµα συλλογής στοιχείων µε σκοπό το άνοιγµα των χρηστών 
στο σύστηµα διαγωνισµών.  Οι εκπρόσωποι των προµηθευτών θα παραλάβουν από τη ΒΕ σε 
κλειστούς φακέλους τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών διαγωνισµών που 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν για τη συµµετοχή τους στον Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό (εικονικό και 
πραγµατικό). Οι προµηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον  ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό 
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

   

https://www.mro.be24.gr/wui 

 

Η αίτηση δηµιουργίας κωδικού πραγµατοποιείται µόνον εφόσον η προσφορά του 
συµµετέχοντα έχει κριθεί από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ως 
αποδεκτή (µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών). 

Πριν τον κανονικό ∆ιαγωνισµό θα προηγηθεί  η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι απαιτούµενες 
διευκρινίσεις σχετικά µε το σύστηµα, τεχνικές οδηγίες (system browser specifications), καθώς και 
το εγχειρίδιο χρήσης.  

Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός ∆ιαγωνισµός, προκειµένου οι προµηθευτές να είναι 
πλήρως προετοιµασµένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού ∆ιαγωνισµού. 
Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να συµµετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον 
εικονικό ∆ιαγωνισµό. Η Business Exchanges A.E.  και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό δεν ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του συστήµατος.  
 

4. Κανόνες που διέπουν όλες τους Ηλεκτρονικούς ∆ιαγωνισµούς µέσω του συστήµατος της Business 
Exchanges A.E.   
� Πριν τον ∆ιαγωνισµό 

 

4.1. Υποδοµή συµµετέχοντος 
Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό απαιτείται η ακόλουθη 
υποδοµή: 

 

4.1.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ  
 

 Ελάχιστες Απαιτήσεις Προτεινόµενες Απαιτήσεις 

Screen Requirements  :   

Resolution 800Χ600 800Χ600 
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Screen Colors 256 256 

Monitor Size 15” 17” 

RAM Requirements 128 1ΜΒ 

Processors (CPU) Pentium or faster PIII or faster 

Remote Access 64 KB or faster ADSL 4 Mbps or faster 

Hard Drive Space 

Requirements 
1GB 20GB 

Software Requirements Browser IE v6 SP1 Browser IE v6 SP1 

 
4.1.2. ∆ίκτυο 
 

� Σύνδεση µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών της BE 24  µέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui . 

� Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account).  
� Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιµή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Internet. 
� Για λόγους ασφαλείας και οµαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών δεν 

επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρµογή (multiple logins). 
 

4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συµµετεχόντων  
� Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προµηθευτών θα πραγµατοποιηθεί τηλεφωνικά ή στους 

χώρους των προµηθευτών εφόσον αυτοί διατηρούν εγκαταστάσεις εντός Αττικής. Εφόσον 
κάποιος εκ των εντός Αττικής προµηθευτών το ζητήσει εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα, η 
εκπαίδευση µπορεί να του παρασχεθεί τηλεφωνικά. 

� Η εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάλυση της σύνδεσης µε το σύστηµα και την  εξοικείωση µε το 
σενάριο του ∆ιαγωνισµού. 

� Περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο πρακτικό µέρος επιδεικνύεται η µεθοδολογία 
διασύνδεσης µέσω Internet στο σύστηµα της Business Exchanges A.E. καθώς και ο τρόπος 
υποβολής προσφορών µέσω του συστήµατος. 

� Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέµεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγράφει σε απλά και 
κατανοητά βήµατα, τα στάδια, για τη συµµετοχή του προµηθευτή στον ∆ιαγωνισµό. 

� Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η BE θα ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό για τα αποτελέσµατά της. 

 
4.3. Εικονικός ∆ιαγωνισµός 

Στον εικονικό ∆ιαγωνισµό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να ελέγξουν: 

�  την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών από µία ή/και 
περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους,  

� να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα και να τα αναφέρουν στην Business Exchanges 
A.E.   προς επίλυση πριν τον κανονικό ∆ιαγωνισµό, 

� να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης 
και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές, 

� να εξοικειωθούν µε το σύστηµα του ∆ιαγωνισµού ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά την 
διάρκεια του κανονικού ∆ιαγωνισµού κλπ.   
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Οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού µετά την ενηµέρωση που θα γίνει από την Business Exchanges A.E.   και τον 
εικονικό ∆ιαγωνισµό στον οποίο θα συµµετάσχουν.  

Η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και η Business Exchanges A.E.  δεν θα 
ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά τη 
διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού. 

 

� Κατά  τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού 
 

4.4. Αποδεκτές προσφορές 
Η προσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι 
δύο παρακάτω προϋποθέσεις:   

 

4.4.1. Φθάνει στο σύστηµα της Business Exchanges A.E.   εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά 
έγκυρη) 
Ειδικότερα  

� Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστηµα 
διαγωνισµών, όταν φθάνει στα συστήµατα της Business Exchanges A.E. κατά τη 
διάρκεια του  ∆ιαγωνισµού και των τυχόν παρατάσεών του, του χρόνου µετρούµενου 
αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω συστήµατα της εταιρίας 
Business Exchanges A.E.   και όχι του χρόνου µετρούµενου από το χρόνο αποστολής 
που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον µεσολαβεί το 
χρονικό διάστηµα για τη µεταβίβαση της προσφοράς από το σύστηµα του 
συµµετέχοντος στο σύστηµα της Business Exchanges A.E.   

�  Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται δεκτή ή 
απορρίπτεται ανάλογα µε τα παρακάτω αναφερόµενα. 

 

4.4.2. Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του εκάστοτε ∆ιαγωνισµού  
� Κάθε ∆ιαγωνισµός µπορεί να έχει συγκεκριµένο τύπο (αγγλική, ολλανδική, yankee, 

κ.λ.π.) 
� Κάθε τύπος έχει συγκεκριµένους κανόνες (χαµηλότερη τιµή, συνδυασµός τιµής και 

ποσότητας, συνδυασµός τιµής και χρόνου υποβολής κλπ) 
� Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε ∆ιαγωνισµού όπως 

αναγράφονται στις παραγράφους 2.4 και 2.5.  
 

Κάθε φορά που µία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα, επιστρέφεται µια ένδειξη 
(µήνυµα) στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή 
όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 
δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη σε οποιοδήποτε σηµείο του ∆ιαγωνισµού.  

 

4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήµατα 
Η Business Exchanges A.E.  έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος κατά την διάρκεια του κανονικού ∆ιαγωνισµού.  

Σε περίπτωση εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 
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4.5.1. Τεχνικό πρόβληµα της Business Exchanges A.E.   
� O διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται τεχνικό πρόβληµα,  θα 

διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαµβάνεται σε νέο χρόνο  (ηµεροµηνία και ώρα)  
που η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου 
στους διαγωνιζόµενους µέσω fax ή/και e-mail. 

 
4.5.2. Τεχνικό πρόβληµα συµµετέχοντος                                                                             

�  Σε περίπτωση προβλήµατος της υποδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός 
συµµετέχοντα, χρησιµοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδοµή του. 

�   Ο ∆ιαγωνισµός δε διακόπτεται για λόγους προβλήµατος υποδοµής συµµετέχοντα ή 
αδυναµίας υποβολής προσφοράς συµµετέχοντα. 

 
4.5.3. Εγγυήσεις 

� Η Business Exchanges A.E. και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό δεν 
ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η 
πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας.   

� Επίσης, η Business Exchanges A.E.  και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό  δεν ευθύνονται για την µη παροχή ή την πληµµελή παροχή της Υπηρεσίας 
που οφείλεται σε ή σχετίζεται µε γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου 
των (γεγονότα ανώτερης βίας). 

 

 


