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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΑΡ. 2022/SKG329 

Αρ. πρωτ.: 12236 /13.09.2022 
 

1. Αναθέτουσα Εταιρεία: Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε (εφεξής ΕΔΑ ΘΕΣΣ) στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προμήθεια μετρητών 
Τουρμπίνας και Rotary, σας προσκαλεί να υποβάλετε Προσφορά για συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης με πρόχειρο 
(συνοπτικό) διαγωνισμό. 
2. Σημείο Επαφής: Διεύθυνση Προμηθειών, οδός Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, τ.κ. 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-
584160 - 149 - 171 - 153, φαξ 2310-524696, e-mail supply@edathess.gr, ιστοσελίδα www.edathess.gr . 
 
Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Εταιρείας και των Οικονομικών Φορέων σχετική με την παρούσα 
διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στην  εφαρμογή «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr δια της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του εν λόγω Διαγωνισμού. Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την παρούσα 
Προκήρυξη, δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις επί των Τευχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω της ανωτέρω λειτουργικότητας.  
3. Δημοσίευση: Στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ www.edathess.gr και στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 
sourceONE. 
4. Αντικείμενο: H προμήθεια μετρητών Τουρμπίνας και Rotary. 
Οι εκτιμώμενες ποσότητες των Υλικών έχουν ως εξής: 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΔΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(TMX) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

45410 Μετρητής Τουρμπίνας G65 DN50/PN16 2 ΧΧΧ 

45470 Μετρητής Τουρμπίνας G1000 DN200/PN20 1 ΧΧΧ 

45608 HF - Μετρητής Rotary DN80/PN16 G100 1 ΧΧΧ 

45609 Μετρητής Rotary G160 DN80/PN16 1 ΧΧΧ 

45609 Μετρητής Rotary G160 DN80 ANSI 150 1 ΧΧΧ 

45610 Μετρητής Rotary G250 DN150/ANSI150 2 ΧΧΧ 

45611 Μετρητής Rotary G400 DN150/ANSI150 1 ΧΧΧ 

 
 
5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Προδιαγραφές και Κανονισμοί): Η παραπάνω προμήθεια θα πρέπει να σύμφωνη με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Προ.Υ.4.01_ Προ.Υ.5.04 ΠΑΡ. 3.3.7_ Προ.Υ.5.03 ΠΑΡ. 3.3.6. 
6. Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  
7. Δικαίωμα Προαίρεσης: μη εφαρμόσιμο 
8. Τόπος Παράδοσης/Παροχής:  

• Στην αποθήκη της ΕΔΑΘΕΣΣ ΑΕ Ανατολικής Θράκης 10, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. 

• Στην αποθήκη της ΕΔΑΘΕΣΣ ΑΕ 3ο χλμ Λαρίσης- Τρικάλων συγκρότημα Cosmos. 
9. Προθεσμία Παράδοσης/Παροχής: Η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν κοινοποίησης της έγγραφης 
παραγγελίας προς τον Ανάδοχο. 
10. Μεταφορά & Συσκευασία: Η μεταφορά και συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή των προς πώληση 
υλικών.  
11. Τρόπος Πληρωμής: Στο τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση τιμολογίου, με κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό. Για πληρωμές αξίας μικρότερης των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δύναται να ζητά την 
προσκόμιση μόνο του παραστατικού. Για πληρωμές αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και 
μικρότερης των τριών χιλιάδων ευρώ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με το παραστατικό, φορολογική 
ενημερότητα. Για πληρωμές αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει μαζί με το παραστατικό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
12. Κριτήριο Ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή ανα κωδικό. Σε περίπτωση προσφορών που συμπίπτουν μεταξύ των δύο ή 
περισσοτέρων διαγωνιζομένων, και εφόσον αυτές αποτελούν την χαμηλότερη τιμή, θα ζητηθεί από τους εν λόγω 
διαγωνιζόμενους επαναδιατύπωση της προσφοράς προκειμένου να προσδιορισθεί μία και μοναδική χαμηλότερη τιμή. 
13. Καταληκτική Ημ/νια Υποβολής Προσφοράς: 20/09/2022 και ώρα 14:00. 
14. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο με χρήση της 
εφαρμογής «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος.  
Οι Προσφορές θα καταγράφονται κατά την παραλαβή τους, με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας 
παραλαβής. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Από το Σύστημα εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Οι εναλλακτικές προσφορές είναι μη αποδεκτές.  
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Μέσα στον ενιαίο ηλεκτρονικό Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με 
την Προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς Υποφακέλους ως εξής: α) τον υπο-φάκελο Α με την ένδειξη 
“Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά ”, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, και β) τον  υπο-φάκελο  Β με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”, ο οποίος θα περιέχει την οικονομική 
προσφορά. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Ο Συμμετέχων θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, και αρχείο το οποίο δημιουργείται με 
τη συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Συνημμένου 2 της παρούσας. Το ηλεκτρονικό αυτό 
αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι 
«Οικονομική προσφορά διαγωνισμού 2022SKG329». Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας 
και του αρχείου PDF «Οικονομική προσφορά διαγωνισμού 2022SKG329 Αναλυτική Οικονομική Προσφορά», υπερισχύει 
το αρχείο PDF. 
Θα γίνονται αποδεκτές προσφορές που αφορούν μέρος της προμήθειας.  
Το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων εγγράφων θα υποβάλλονται σε μορφή pdf και θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έλλειψη οποιουδήποτε εγγράφου από όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στις 
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, καθώς και περιληπτικά στο Παράρτημα 1, 
επισύρει τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από το διαγωνισμό. 
 
Σημειώνεται ότι, όπου απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της 
υπογραφής από αρμόδια αρχή ή μπορεί να κατατεθεί υπογεγραμμένη μόνο με την χρήση ψηφιακής υπογραφής 
του νόμιμου εκπροσώπου 
 
15. Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς: τουλάχιστον εξήντα ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 
16. Δικαίωμα Συμμετοχής:  
Α. Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να εγγραφούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «sourceONE» της εταιρείας 
cosmoONE, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής στο https://register.marketsite.gr/ συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια 
της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρμογές 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών». 

Β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος. Με την 
ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. 

Γ. Η σύνδεση στα συστήματα της «cosmoONE» πραγματοποιείται στο https://www.marketsite.gr/ και η διαδικασία 
υποβολής προσφορών πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς πρόσβασης. 

Δ. Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η 
cosmoONE παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 
(9:00 - 17:00) στο email support@cosmo-one.gr και ηλεκτρονικά στο https://support.cosmo-one.gr/home/. 
 
17.Τεύχη Διαγωνισμού: η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και: 
➢  Παράρτημα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
➢  Συνημμένο 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 
➢ Συνημμένο 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
➢ Συνημμένο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
➢ Συνημμένο 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
➢ Συνημμένο 5:  Κώδικας Δεοντολογίας ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
➢  Συνημμένο 6: Η Πολιτική Καταπολέμησης Διαφθοράς 
18. Ποινική Ρήτρα:. 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε καθυστέρηση στην παράδοση, η οποία συνίσταται σε 5‰ 
επί του ποσού που αφορά το τμήμα της μη παραδοτέας προμήθειας, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το 
εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  υφίσταται ή όχι οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες ως αποτέλεσμα αυτής της 
καθυστέρησης. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται πέραν της ως άνω ποινικής ρήτρας να ζητήσει και την αποκατάσταση κάθε 
ζημίας  λόγω της καθυστέρησης. 
Εφόσον η καθυστέρηση έχει ως συνέπεια την αδυναμία χρήσης ή αξιοποίησης και τυχόν εμπροθέσμως παραδοθέντων 
υλικών, η ανωτέρω ποινική ρήτρα θα επιβάλλεται και επί της αξίας των υλικών που έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα, αλλά 
δεν χρησιμοποιούνται λόγω του καθυστερούμενου τμήματος. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται σε βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
όταν τα υλικά που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτά λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό οφείλει ή θα οφείλει 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποινικές ρήτρες που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

https://support.cosmo-one.gr/home/
https://www.edathess.gr/uploads/file/c2c3c1a350304a94a44e7e1103a545ce/KODIKAS_DEONTOLOGIAS_EDA_THESS.PDF
https://www.edathess.gr/systima-diaxeirisis/
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Εκτός από την προαναφερόμενη ποινική ρήτρα, η Αναθέτουσα Εταιρεία επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε άλλη ενεργεία 
σχετικά με πιθανές ζημιές που θα προκληθούν σε αύτη από την καθυστέρηση παράδοσης του εξοπλισμού 
19. Εκχώρηση: Ο προμηθευτής απαγορεύεται να εκχωρήσει σε τρίτο την παρούσα ανάθεση κατόπιν κατακύρωσης ή 
οποιοδήποτε τμήμα αυτής, καθώς και το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή/ και υποχρεώσεων του από την ανάθεση, 
περιλαμβανομένης της πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους 
όρους της ανάθεσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αγοραστή. Τυχόν συναίνεση του Αγοραστή, ισχύει 
με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων του περί μεταβολής, προσθήκης ή τροποποίησης των όρων της παρούσας, 
οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη ισχύος της παρούσας. 
20. Ενημέρωση Παράδοσης: Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την ΕΔΑ ΘΕΣΣ τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση/ εκτέλεση των εργασιών/ αγαθών/ υπηρεσιών, αποστέλλοντας ηλεκτρονική 
αλληλογραφία στο email: supply@edathess.gr   
21. Ελαττωματικά Αγαθά: Μη εφαρμόσιμο. 
22. Δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα ζητούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: “Πίνακας Δικαιολογητικών” 
23. Διαδικασία Aξιολόγησης: Αμέσως μετά το χρόνο λήξης της ημερομηνίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, η Αρμόδια 
Υπηρεσία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που τις παρέλαβε, θα τις παραδώσει στην Επιτροπή του Διαγωνισμού η 
οποία θα αποσφραγίσει τους Φακέλους Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά) των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υποβάλλονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
δεν γίνονται αποδεκτές. 
Η αποσφράγιση γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει αρχικά τους Υπο - φακέλους Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική 
προσφορά) και θα ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων , βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της προσφοράς διαπιστωθεί 
ανάγκη διευκρινίσεων σε ορισμένα  από τα έγγραφα, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, να ζητήσει να υποβληθούν, μέσω 
της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. 
Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ και δε συνιστούν δικαίωμα 
για υποβολή Αντιπροσφοράς εκ μέρους του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δώσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις μόνο 
επί των συγκεκριμένων σημείων που θα ζητηθούν από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της «Επικοινωνίας» του 
Συστήματος. 
Εάν οποιοσδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αποτύχει ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτό το αίτημα, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του θα θεωρηθεί ελλιπής 
και μπορεί να απορριφθεί γι’ αυτό το λόγο από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα και συντάσσει πρακτικό/ά στο/α οποίο/α καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές. 
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δώσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις μόνο 
επί των συγκεκριμένων σημείων που θα ζητηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέσω της «Επικοινωνίας» του 
Συστήματος. 
Τροποποιήσεις και Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
24. Ανάθεση : Ο Διαγωνισμός oλoκληρώvεται με τηv έγκριση τωv αποτελεσμάτων της αξιoλόγησης τωv ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έντυπο Ανάθεσης/Παραγγελίας.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με τηv παραλαβή του αvωτέρω εντύπου Αvάθεσης και τo αργότερo μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από 
τη λήψη του, θα υπoβάλει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το συγκεκριμένο έντυπο με σφραγίδα και υπογραφή. Μετά το 
πέρας της ανωτέρω προθεσμίας λογίζεται ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της ανάθεσης. 
Σε περίπτωση που o ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποδεχτεί την Ανάθεση, η Αναθέτουσα Εταιρεία, θα έχει τo δικαίωμα vα ακυρώσει 
τηv Αvάθεση στov εv λόγω ΑΝΑΔΟΧΟ. 
Στην περίπτωση αυτή καλείται ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης του διαγωνισμού να αναλάβει την προμήθεια. 
Σε περίπτωση που η προμήθεια δεν ανατεθεί στο δεύτερο στη σειρά κατάταξης του διαγωνισμού με ευθύνη του, η 
Αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας, στον τρίτο στη σειρά και ούτω καθ’ εξής. 
Εάν μετά την ανάθεση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αδυνατεί να εκτελέσει προσηκόντως την παραγγελία ολικά ή μερικά για 
οποιοδήποτε λόγο, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την προμήθεια κατά το μη εκτελεσθέν τμήμα της 
όποιο και αν είναι αυτό, στον επόμενο στη σειρά κατάταξης του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται της άσκησης των προβλεπομένων στον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της 
Αναθέτουσας Εταιρείας. 
25. Λοιποί Όροι: 

• Η μη τήρηση των τρόπων και/ή των προθεσμιών υποβολής του φακέλου συμμετοχής, μπορεί να θεωρηθεί αιτία για 
τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό μετά από απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής. 

• Η έλλειψη κάποιου εγγράφου από όσα αναφέρονται στο Παράρτημα 1, εάν κριθεί αναγκαίο, θα επισύρει τον 
αποκλεισμό από το διαγωνισμό μετά από απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής. 

• Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί παραμένουν σε ισχύ. Επίσης, 
σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί είτε μπορούν να επιστραφούν 
στους συμμετέχοντες που τις υπέβαλαν ύστερα από σχετική αίτησή τους, είτε μπορούν να τις συμπληρώσουν  ή να 
τις τροποποιήσουν υποβάλλοντας συμπληρωματική προσφορά και δήλωση περί ισχύος της προσφοράς τους, όπως 
τυχόν τροποποιήθηκε ή /και συμπληρώθηκε για την παράταση του διαγωνισμού. 

mailto:supply@edathess.gr
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• Απαγορεύεται η συγχώνευση (ακόμα και στη συμμετοχή), η προσωρινή ομαδοποίηση ή σε όμιλο, σύγχρονη ή 
επόμενη της κατακύρωσης του διαγωνισμού, με ποινή την ακύρωση της κατακύρωσης ή την ακυρότητα της 
Σύμβασης. 

• Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμά της να μην προβεί σε ανάθεση της προμήθειας βάσει των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση αυτού ή να ακυρώσει τον 
Διαγωνισμό ή να αναθέσει μέρος της προμήθειας, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον συμμετέχοντα. 

• Εφόσον τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κριθούν ασύμφορα από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αυτή δύναται 
να προβεί στη διενέργεια διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή ή ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Σε περίπτωση παρουσίας μη φυσιολογικών τιμών, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ζητήσει 
λεπτομερείς αναλύσεις, βεβαιώσεις και τεκμηρίωση για την υποστήριξη και αιτιολόγηση των τιμών αυτών. 

• Οι προσφορές πρέπει να διαμορφωθούν με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του συμμετέχοντος και δεν θα μπορούν να 
δώσουν αφορμή σε οποιασδήποτε  φύσης ή οντότητας αποζημίωση. 

• Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να υποβάλουν έγγραφα ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό, αποστέλλοντας 
διευκρινιστική επιστολή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος, έως τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες πριν την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις που θα 
απευθύνονται στον ερωτώντα θα κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, μαζί με τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν. 

• Η διαγωνιστική διαδικασία θα λάβει χώρα βάσει του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Για την 
υπηρεσία/ προμήθεια/ εργασία που αναλαμβάνει ο Προμηθευτής ισχύουν οι κανόνες εχεμύθειας και δεοντολογίας για 
το χειρισμό κειμένων, για τα οποία δηλώνεται σαφώς ότι είναι εμπιστευτικά, επιπλέον η λήψη και χρήση αυτών από 
τον Ανάδοχο διέπεται από τις διατάξεις του ν.4624/19. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ στο πλαίσιο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.   

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ. Η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα: 
i) να αποφασίσει την ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. 
ii) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της προκήρυξης. 

• Προσφυγές ή ενστάσεις κατά οποιασδήποτε απόφασης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ασκούνται σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δικαστική προστασία 
παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

• Ενστάσεις κατά οποιασδήποτε πράξης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με τις διεξαγόμενες διαγωνιστικές 
διαδικασίες για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας ασκούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού 
Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εξετάζονται από την αρμόδια 
Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία διαμορφώνει σχετική εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αποφαίνεται επ΄αυτών. Οι σχετικές επικοινωνίες περί ενστάσεων πραγματοποιούνται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. Δικαστική προστασία παρέχεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ενώ αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: “Πίνακας Δικαιολογητικών” 
 

Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Σημειώνονται με  
τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής που 

πρέπει να 
υποβληθούν 

Α) Υπο-φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» 

1 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. (Συνημμένο 2) 

 

2 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Data Sheet), Δείγματα Πιστοποιητικών, Σχέδια και τεχνικές 
λεπτομέρειες των προσφερόμενων υλικών διακριτά ανά κωδικό υλικού.  

 

3 

Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δηλώνει ότι έχει μελετήσει και 
αποδέχεται πλήρως όλα όσα περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές  Προ.Υ.4.01_ 
Προ.Υ.5.04 παρ. 3.3.7_ Προ.Υ.5.03 παρ. 3.3.6 της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και ότι τα 
προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με αυτές. 
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Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Σημειώνονται με  
τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής που 

πρέπει να 
υποβληθούν 

4 
Διαχείριση καταπολέμησης της διαφθοράς υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. (Συνημμένο 3) 

 

5 
Το έντυπο Προθεσμίες Παράδοσης (Συνημμένο 4) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Β) Υπο-φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

1 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» – (Συνημμένο 1) παραθέτοντας στα 
κατάλληλα κενά συμπλήρωσης την προσφερόμενη τιμή. 

 


