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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, 

τεχνική και οικονομική προσφορά) γίνεται δημόσια και σε μία διαδικασία από 

τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την 02/03/2021, ημέρα Τρίτη Και ώρα 13:30, 

στην έδρα της (Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, Τ.Κ. 11743, Αθήνα), στην 

οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους. Η αποσφράγιση δύναται να γίνει σε προγενέστερη ημερομηνία 

από την ανωτέρω, ύστερα από σχετική ειδοποίηση που θα αποστείλει ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι  οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατέθεσαν 

την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην 

παρούσα.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε 

διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω 

στοιχείων των προσφορών, ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των 

δικαιολογητικών, ως προς τους όρους της παρούσας, την οικονομική προσφορά 

της συμμετέχουσας και προτείνει την κατακύρωση ή μη. Τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατάταξη των προσφορών. Τα 

στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν 

πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα Πρόσκληση.  

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή,  η οποία κοινοποιείται  σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει, 

καλούμενου του αναδόχου να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 

το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής απόφασης κατακύρωσης, με απόδειξη ή κάθε άλλο νόμιμο και 

αποδεικνυόμενο τρόπο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δ’). Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης-ανάθεσης που 

υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής», η σύμβαση θεωρείται 

ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης 

– ανάθεσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των ειδών που θα 

προμηθεύσει, τα οποία θα πρέπει να είναι τα ίδια και στις δύο παραδόσεις. 

Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας της Πρόσκλησης και την ανάθεση της σύμβασης. 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση η 

Εταιρεία, δια του αρμοδίου οργάνου της, έχει την ευχέρεια πριν από την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της Πρόσκλησης και την υπογραφή της 

Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 
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προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που 

οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει την Πρόσκληση για 

οποιονδήποτε λόγο, χωρίς εξ’ αυτού του λόγου να γεννάται ουδεμία αξίωση 

αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ανάθεσης. Άπαντες οι όροι 

της Πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στην 

Πρόσκληση αποτελεί αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτοι γνωρίζουν και 

αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφυλάκτως. 

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της «Αποστολής», τους 

όρους της και τα Παραρτήματα αυτής και τις υποδείξεις των 

δωρητών/χρηματοδοτών του έργου. 

 


