ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

AE 80/07-112012

Sensor
(Σένσορας)
NELLCOR DS100A DB9pin

ΕΚΑΒ
Καβάλας

Ημερομηνία 28/11/2012

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05-12-2012

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

400,00
ευρώ

συν
Φ.Π.Α.

(4 ΤΕΜ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX
Επιτροπή αγορών:
Επιτροπή αγορών:
1. Πατσιαλής
Ιωάννης
2. Εμμανουηλίδου
Μαρία
3. Τσιτσιλικάκης
Κων/νος
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117

ΑΕ 83/07-112012

ΕΚΑΒ
Καβάλας

Πιεσόμετρα
χειρός με
ακουστικά

05-12-2012

360,00
ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

(6 ΤΕΜ)

e-mail:
kavala@ekab.gr
Επιτροπή αγορών:
Επιτροπή αγορών:
1. Πατσιαλής
Ιωάννης
2. Εμμανουηλίδου
Μαρία
3. Τσιτσιλικάκης
Κων/νος
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
e-mail:
kavala@ekab.gr

ΑΕ 79/07-112012

Λαρυγγικές
μάσκες

05-12-2012
Επιτροπή αγορών:

ΕΚΑΒ
Καβάλας

Νο 3 (10 ΤΕΜ)

500,00
ευρώ

Νο 4 (20 ΤΕΜ)
συν
Φ.Π.Α.

Νο 5 (20 ΤΕΜ)

Επιτροπή αγορών:
1. Πατσιαλής
Ιωάννης
2. Εμμανουηλίδου
Μαρία
3. Τσιτσιλικάκης
Κων/νος
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
e-mail:
kavala@ekab.gr

Για την παραλαβή/αποστολή των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να
επικοινωνείτε με την αρμόδια επιτροπή ή το γραφείο προμηθειών του
Παραρτήματος ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-250116 /2510-250930.

Σας γνωρίζουμε πως μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακοίνωση
κατακύρωσης στους μειοδότες, με την οριστική παραλαβή των υλικών η οποία
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι της 28-12-2012, θα γίνει εξόφληση των
τιμολογίων άμεσα από πιστώσεις του ΕΚΑΒ – ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην
Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΑΒ
–
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
–
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ
Τ.Κ. 65404

05 Δεκεμβρίου

Τετάρτη

12.00

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3. Ο αριθμός των μικροσημειωμάτων
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αγοράς
Υλικού του Παραρτήματος Καβάλας.

1.4.1 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και
κατακύρωσης
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά τους, τα εξής :
1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα
δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.Δ. 118/07.
1.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή
συμβολαιογράφου.
1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1.6.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι, τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων
στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων
των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS,φωτογραφιών, τεχνικών
φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά
να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο
του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω
(π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 3335 κοκ). Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.6.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά θα αναφέρει την ποσότητα και την
προσφερόμενη τιμή κάθε είδους για τα οποία συμμετέχει ο προμηθευτής.
1.8. Η Επιτροπή Αγοράς Υλικού του Παραρτήματος προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τα στοιχεία του Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την εκπνοή της προθεσμίας της έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.

1.9. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αγοράς
Υλικού. Οι δικαιούμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
1.9. 1.Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.
οικονομικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται,

αλλά

Οι φάκελοι των
μονογράφονται

και

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.

1.9 2.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την
αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων –
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
1.9.4. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι
διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς
διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση
τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς ( Έγγραφο ΕΠΥ
8414/30-10-11)).
1.10. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές
δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την
αρμόδια Επιτροπή.
1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο
παράδοσης με τη χορήγηση προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.12. Επισημαίνεται ότι:
1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.12.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από
έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν.
1.12.3. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές,
όχι περισσότερες της μίας, του συμμετέχοντος υποχρεουμένου να
κατονομάζει ρητώς την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η
εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες
απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Σε περίπτωση υποβολής πλέον
της μίας (1) εναλλακτικής προσφοράς ουδεμία των εναλλακτικών
προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη.
1.13. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων
είδους.

ειδών

σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του

1.14. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού:
«Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις
εγκαταστάσεις
του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του
προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης
τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄
αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται
με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5)
ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των
εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν
λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται».
1.15. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών:
«Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών τη ένδειξη ΄΄πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου».
1.16. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του
προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερόμενων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας».
1.17 Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και
όλα τα προϊόντα εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μια αγορά
κράτους – μέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού
οίκου κράτους εκτός ΕΕ οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς να δηλώσει σε
ποιά(ες) αγορά(ες) – ιδιωτική ή Δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό
προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από
το ΕΚΑΒ.
1.18. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή εμπορικών )
που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες
εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
3. ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές
σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
3.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3.4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Η τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων
και κάθε είδους δαπανών.
3.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Η πληρωμή θα γίνεται με την υποβολή από τον προμηθευτή απολογιστικού
τιμολογίου πώλησης και την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
επιτροπή του Παραρτήματος.
4.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
4.3 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 .

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού για μέρος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όμως λιγότερο του
50%.
6.2. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόμενου από τη
Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

6.3. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης
μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 30%, όπως και
αύξηση της συνολικά προκηρυχθείσης ποσότητας μέχρι ποσοστού 30% με
ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την επαυξηθείσα
ποσότητα.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Το καταβαλλόμενο τίμημα θα υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση επί του
καθαρού ποσού.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
8.1. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 2812-2012.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 08 ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
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Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού παρέχονται από την
Υπηρεσία.

