Οδηγίες χρήσης ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
(διαγωνισμοί με χαμηλότερη τιμή)

Ομάδα εργασίας:
- Γεωργία Καστραντά, ΠΕ Πολ. Μηχ., Δ/ντρια στη ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ (συντονίστρια)
- Βασιλική Κούρου, ΠΕ Τοπ. Μηχ, Τμηματάρχης στη ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
- Αικατερίνη Μπούμπα, ΠΕ Πολ. Μηχ., υπάλληλος στη ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
- Σοφία Αγγέλη, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος στη ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
- Ιουστίνη Λιμνιώτη, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος στη ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
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Πρόσβαση στο Σύστημα - Ρυθμίσεις
Πρόσβαση
Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω Mozilla Firefox.
Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον γίνεται από την Ηλεκτρ. Δ/νση:
http://dev.eprocurement.gov.gr/

Ρυθμίσεις
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ΦΑΣΗ 1: Δημιουργία Διαγωνισμού


Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή




Ρυθμίσεις → Προτιμήσεις → (βλ. σελ.2)
Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού




Διαχείριση Διαγωνισμών
Γρήγοροι Δεσμοί -> Δημιουργία -> Διαγωνισμός

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ !!!!!





Εφαρμογή Προτύπου ->
Αναζήτηση → Εκτ. (Εκτέλεση)

Διαγωνισμός άρθρο 95 παρ. 2α – Έργα -> Επιλέγω το ‘’ Πρότυπο για Διαγωνισμό άρ.95,
παρ.2α - Έργα’’ και πατάω στο εικονίδιο

της στήλης ‘’Εφαρμογή’’.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Συμπληρώνω τα πεδία: Συνοπτικός τίτλος/Αρ. διακήρυξης, Τίτλος Έργου/Μελέτης



Επιλέγω Κωδικό Διαύγειας Φορέα: φακός + εκτέλεση + γρήγορη επιλογή



Απαιτήσεις → Ανάπτυξη όλων



Σημειώσεις και συνημμένα → Προσθήκη συνημμένου (Τεύχη δημοπράτησης, Αποφάσεις
έγκρισης διάθεσης πίστωσης, τευχών δημοπράτησης κλπ.)
Προσοχή!!!!! Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης
είναι το παραγόμενο από το σύστημα!!! (βλ. πρότυπο τεύχος διακήρυξης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ








Δημιουργία Γραμμής -> Μετάβαση
Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία (δηλώνονται με αστερίσκο *)
Στο πεδίο «Περιγραφή»: συμπληρώνουμε το όνομα της 1ης Ομάδας Εργασιών
«μονάδα μέτρησης»= «έργο», «ποσότητα»= 1, «αρχικός προϋπολογισμός»= αρχικός
προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών
Στο πεδίο «Κατηγορία» αφήνουμε το προσυμπληρωμένο cpv, εκτός αν γνωρίζουμε το ακριβές
cpv της γραμμής που θα ορίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το/τα cpv της σύμβασης ορίζεται/ονται
στα «Πρόσθετα στοιχεία».
Πατάω Εφαρμογή
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Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1 έως ν) επιλέγω πάλι ‘’Δημιουργία Γραμμής΄΄
→ Μετάβαση και συνεχίζω και με τον ίδιο ως άνω τρόπο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εμφανίζεται μόνο στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον

*** Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών δεν είναι πλέον μόνο Τρίτη ή
Πέμπτη στις 10.00 πμ.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ






Αναζήτηση

Με τα βελάκια βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Ενημέρωση»

Υποχρεωτικά όλα τα πεδία για συμπλήρωση (αλλιώς δεν εμφανίζονται στα εκτυπωτικά)
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Είδος σύμβασης -> «Έργο»
Διαδικασία -> «Ανοικτή»
Κριτήρια Ανάθεσης -> «… μόνο βάσει τιμής»
Τρόπος Σύνταξης/Υποβολής Οικ. Προσφορών -> «Ε1 Επιμέρους Ποσοστά»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): ελεύθερο κείμενο – εμφανίζεται στα εξώφυλλα







Τοποθεσίες Έργου -> Εισαγωγή -> φακός -> αναζήτηση
CPV -> Εισαγωγή
Χρηματοδοτήσεις -> Εισαγωγή -> συμπληρώνω οπωσδήποτε Τύπο και Κωδικό (ενάριθμο έργο)
Δαπάνες -> Εισαγωγή (με τη σειρά εισάγω ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά κλπ.)
Προαίρεση -> Εισαγωγή



Αποθήκευση -> Έλεγχος

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Αρχική σελίδα -> Βασικό Μενού -> Εκτυπώσεις ->



Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση
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Οικονομική προσφορά έργου αρ. 95 παρ.2α (Α.Α.) -> Γρήγορη επιλογή -> Συνέχεια
Συμπληρώνω τον α/α συστήματος και πατάω tab
Συνέχεια -> Υποβολή
Έξοδος

Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού



Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού -> Διαχείριση Διαγωνισμών -> Προσχέδια -> Επιλέγω προσχέδιο
διαγωνισμού
Εξέταση -> Δημοσιοποίηση
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Παράρτημα Α: Δημιουργία Διαγωνισμού σε περίπτωση:
•

•
•

Μελέτης: άρθρο 95, παρ.3
Υπηρεσίας: άρθρο 95, παρ.4
Έργου: άρθρο 95, παρ.2β
Έργου: άρθρο 95, παρ.2α και 2β.

Παράρτημα Β: Αντιγραφή Διαγωνισμού – Τροποποίηση Διαγωνισμού
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ΦΑΣΗ 2: Υποβολή προσφορών


Είσοδος ως οικονομικός φορέας




Ρυθμίσεις → Προτιμήσεις → (βλ. σελ.2)
Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού -> Διαγωνισμοί-Υποβολή Προσφορών-Οικονομικός Φορέας



Αναζήτηση ανοικτών διαγωνισμών με αριθμό διαγωνισμού -> Εκτέλεση



Επιλογή διαγωνισμού -> Δημιουργία προσφοράς -> εκτέλεση
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Γενικά Στοιχεία


Απάντηση απαιτήσεων



Συμπλήρωση καρτέλας «Πρόσθετα στοιχεία»

Αναζήτηση ΑΑ Προσφοράς, συμπλήρωση «Επωνυμίας Προσφέροντα» και Αποθήκευση.
Σημείωση:
Χωρίς τη συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου, το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή προσφοράς.
Προσοχή, επίσης, η οικονομική προσφορά να εκτυπώνεται μετά τη συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου.



Συνημμένα -> Προσθήκη συνημμένου
*Προσοχή στην «Κατηγορία» του συνημμένου
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Οικονομική Προσφορά


Από τις «Ρυθμίσεις Πίνακα» εμφανίζω τη στήλη «Τιμή γραμμής» (αν δεν υπάρχει)




Αντιγράφω τις τιμές από την στήλη «Αρχικός προϋπολογισμός» στη στήλη «Τιμή γραμμής»
Πατάω «Ενημέρωση» ανά ομάδα εργασιών για να δηλώσω τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
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Εκτυπώσεις


Αρχική σελίδα -> Εκτυπώσεις -> Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση

Υποχρεωτικές οι ακόλουθες 2 εκτυπώσεις:
1.
Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Χαμηλότερη τιμή (Ο.Φ.)
2.
Οικονομική προσφορά Έργου αρ. 95 παρ. 2α (Ο.Φ.)
Υποχρεωτικά επισυνάπτονται τα 2 ανωτέρω παραγόμενα αρχεία, ψηφιακά υπογεγραμμένα, στην
ενότητα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ στους αντίστοιχους ΦΑΚΕΛΟΥΣ της προσφοράς.


Αποθήκευση προσχεδίου -> Συνέχεια -> Υποβολή
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ΦΑΣΗ 3: Διαδικασίες Αποσφράγισης/Αξιολόγησης


Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή



Εισαγωγή νέων χειριστών Α.Α. και μελών Επιτροπής Διαγωνισμού


Αρχική σελίδα  Βασικό Μενού  Σχεδιασμός/Διαχείριση Διαγωνισμού  Διαχείριση
Διαγωνισμών  Δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί  Αναζητώ και επιλέγω τον αριθμό του
διαγωνισμού



Ενέργειες  Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης  Εκτέλεση
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Πατάω εισαγωγή




Αναζητώ τον χειριστή που θέλω να προσθέσω
Επιλέγω επίπεδο πρόσβασης και πατάω Εφαρμογή

Ορισμός Επιτροπής για Αποσφράγιση.
Η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να ορίσει τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την αποσφράγιση: τον Πρόεδρο της Επιτροπής, που θα έχει πλήρη πρόσβαση και ένα μέλος
(μόνο προβολή).
 Αρχική σελίδα  Αποσφράγιση/Προετοιμασία  Ορισμός Μελών Επιτροπών
Διαγωνισμού  Εισαγωγή
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Σύνδεση της παραπάνω Ε.Δ. με συγκεκριμένο Διαγωνισμό


Αρχική σελίδα  Αποσφράγιση/Προετοιμασία  Στοιχεία Αποσφράγισης Διαγωνισμού



Εισαγωγή  Αναζήτηση Ε.Δ.  οκ
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Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης και χρονική διάρκεια αυτής

Κλείσιμο του διαγωνισμού νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών (η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον)








Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού  Διαχείριση Διαγωνισμών
Αναζητώ στο χώρο των δημοσιευμένων διαγωνισμών, τον διαγωνισμό που θέλω να κλείσω
νωρίτερα και τον επιλέγω.
Στο πεδίο «Ενέργειες» επιλέγω «Κλείσιμο Διαγωνισμού»
Επιλέγω «αμέσως» ή «νέα καταληκτική ημερομηνία» και πατάω «Εφαρμογή»
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ο χειριστής της
αναθέτουσας αρχής:


Αρχική σελίδα  Εκτυπώσεις  Επιλογή του εκτυπωτικού «Κατάλογος
συμμετεχόντων» και αποθήκευση.
Μέσα από τους δημοσιευμένους διαγωνισμούς, επιλογή του υπόψη διαγωνισμού και
ανάρτηση του εκτυπωτικού «Κατάλογος συμμετεχόντων» στο χώρο «Συνημμένα
Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» (κατηγορία: δημοσίευση στο portal). Επίσης, μέσω
της Επικοινωνίας, κοινοποίηση του εν λόγω καταλόγου στους συμμετέχοντες.
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Αρχική σελίδα  Εκτυπώσεις  Διαβίβαση Φακέλου Διαγωνισμού (από την
Αναθέτουσα στον Πρόεδρο της Επιτροπής).



Μέσω του πεδίου «Επικοινωνία», αποστολή μηνύματος στον Πρόεδρο της Ε.Δ. για τη
διαβίβαση του φακέλου.
Αποσύνδεση
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Είσοδος ως Πρόεδρος Ε.Δ. (userpw1)






Αρχική σελίδα  Διαχείριση Διαγωνισμών
Αναζήτηση διαγωνισμού
Ενέργειες  Διαχείριση χειριστών – συλλογικών οργάνων αξιολόγησης Εκτέλεση 
Κατάργηση χειριστή αναθέτουσας αρχής

Αποσύνδεση

Μετά την κατάργηση του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή έχει πρόσβαση
στα συνημμένα του διαγωνισμού και στην Επικοινωνία μέσω της Εφαρμογής «Προβολή

εγγράφων διαγωνισμού».




Αρχική σελίδα  Προβολή εγγράφων διαγωνισμού

Αναζήτηση διαγωνισμού
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Με τα βελάκια βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Προβολή»

Η αναθέτουσα αποκτά πρόσβαση στα «Επισυναπτόμενα Διαγωνισμού» και στις
«Επικοινωνίες».
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Είσοδος ως aposfpw
 Βασικό Μενού Σχεδιασμός Διαγωνισμού  Αποσφράγιση/Εκτέλεση  Αποσφράγιση
 Εισαγωγή  αναζήτηση
 Για κάθε μέλος της Ε.Δ.: «Όνομα χρήστη»  Αποθήκευση  «Κωδικός πρόσβασης» 
αποσφράγιση δικαιολογητικών ΝΑΙ

(αποσφραγίζεται αυτόματα και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς)
Αποσύνδεση



Είσοδος ως Πρόεδρος Ε.Δ. (userpw1)
 Αρχική σελίδα  Εκτυπώσεις  «Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά
μειοδοσίας»  ανάρτηση στο χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού»
(κατηγορία: έως οικονομικό φορέα) + μέσω «Επικοινωνίας», μήνυμα στους
οικονομικούς φορείς ότι αναρτήθηκε ο «Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά
μειοδοσίας».
 Αρχική σελίδα  Διαχείριση Διαγωνισμών  Εκτυπώσεις  Έλεγχος ομαλότητας
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προσθέτω τον χειριστή της αναθέτουσας
στην Ομάδα των χειριστών και μέσω της «Επικοινωνίας» στέλνω μήνυμα στην
αναθέτουσα με συνημμένο το Πρακτικό στην κατηγορία «εσωτερικό στοιχείο».
 Εκτυπώσεις  Διαβίβαση φακέλου του διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή (βλ. σελ.20)
Αποσύνδεση
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ΦΑΣΗ 4: Έγκριση Αποτελέσματος - Πρόσκληση Υποβολής
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου
Ι. Έγκριση αποτελέσματος


Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή



ανάρτηση της Απόφασης Έγκρισης του αποτελέσματος στο χώρο «Συνημμένα
Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» (κατηγορία: δημοσίευση στο portal)
Οριστικοποίηση
Μέσω της «Επικοινωνίας» μήνυμα στους συμμετέχοντες με συνημμένα την Απόφαση και
το Πρακτικό (Ενέργειες  Επικοινωνία  Εκτέλεση)




Για να δουν οι συμμετέχοντες τις προσφορές των άλλων:



Ενέργειες: «Δημοσίευση προσφορών και ενημέρωση οικονομικών φορέων –
δικαιολογητικά»  Εκτέλεση
«Δημοσίευση προσφορών και ενημέρωση οικονομικών φορέων – οικονομική»  Εκτέλεση

Αποσύνδεση
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ΙΙ. Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών


Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή



Αρχική Σελίδα  Βασικό Μενού
Διαγωνισμού  Αναζήτηση



Μέσω της «Επικοινωνίας» αποστέλλεται μήνυμα στον προσωρινό ανάδοχο για την
αποστολή των δικαιολογητικών του, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στη διακήρυξη.



Σχεδιασμός/Διαχείριση Διαγωνισμού  ΑΑ

Επιλέγεται «Επιλογή θέματος» = «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου/κατακύρωσης»

26

ΦΑΣΗ 5: Υποβολή Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου / Αξιολόγηση


Είσοδος ως Οικονομικός Φορέας



Αρχική Σελίδα → Εκκρεμείς Ειδοποιήσεις: Υπάρχει μήνυμα από την αναθέτουσα αρχή για
Υποβολή Δικαιολογητικών



Αρχική Σελίδα  Διαγωνισμοί - Υποβολή Προσφορών – Οικονομικός Φορέας 
Διαγωνισμοί - Υποβολή Προσφορών  Διαγωνισμοί - Υποβολή Προσφορών - Αρχική
Σελίδα
Επιλέγω Α/Α Συστήματος και μέσω της «Επικοινωνίας» στέλνω απάντηση στην
αναθέτουσα αρχή με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας
που έχει τεθεί από την Διακήρυξη.



Επιλέγεται «Επιλογή θέματος» = «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου/κατακύρωσης»

Αποσύνδεση



Είσοδος ως Πρόεδρος Ε.Δ. (userpw1)

α) Έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου:


Σχεδιασμός/ Προετοιμασία Διαγωνισμού  Διαχείριση Διαγωνισμών  Αναζήτηση
δημοσιευμένων διαγωνισμών με Α/Α Διαγωνισμού



Στο μήνυμα εμφανίζονται τα συνημμένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου ως
απάντηση στην Πρόσκληση της Αναθ. Αρχής



Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, η Ε.Δ. ενημερώνει την Α.Α. μέσω της Επικοινωνίας, και παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει, με δημιουργία «νέου
γύρου» από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Υποβολή του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Ε.Δ. στην Αναθέτουσα Αρχή:


Διαχείριση Διαγωνισμών  Αναζήτηση δημοσιευμένων διαγωνισμών με Α/Α συστήματος
 Επιλέγω τον διαγωνισμό  Εκτέλεση



Ενέργειες  Επικοινωνία  Εκτέλεση



Δημιουργία νέου μηνύματος (του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τον χειριστή
της Αναθέτουσας Αρχής με συνημμένο το Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών)
-

Αποστολή σε: «Εσωτερικό»

-

Επιλογή θέματος: «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου/κατακύρωσης»
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-

Προσθήκη συνημμένου (Κατηγορία: Sourcing – Εσωτερικό)

-

Εφαρμογή

Αποστολή

Αποσύνδεση
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ΦΑΣΗ 6: Κατακύρωση


Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή

Α) Απόφαση Κατακύρωσης


Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού



Σχεδιασμός / Διαχείριση διαγωνισμών  Διαχείριση Διαγωνισμών  Αναζήτηση
δημοσιευμένων διαγωνισμών με Α/Α Συστήματος  Ανάγνωση Μηνύματος Προέδρου
Επιτροπής Διαγωνισμού με Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη



Αποθήκευση του Πρακτικού τοπικά στον υπολογιστή



Ανάρτηση της Απόφασης Κατακύρωσης στο χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου
Διαγωνισμού» έως portal.



Δημιουργία νέου μηνύματος (της Αναθέτουσας Αρχής προς όλους τους προσφέροντες
πλην του μειοδότη, με συνημμένα την Aπόφαση κατακύρωσης και το Πρακτικό Ελέγχου
των Δικαιολογητικών)



-

Αποστολή σε: «οικονομικός φορέας» (επιλέγω όλους τους προσφέροντες πλην του
μειοδότη)

-

Επιλογή θέματος: «Λοιπά»

-

Προσθήκη συνημμένων (Κατηγορία: έως οικονομικό φορέα)

-

Εφαρμογή

Αποστολή

Β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου αναρτώνται από την
αναθέτουσα αρχή στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στην
κατηγορία «έως οικονομικό φορέα», ώστε να είναι προσβάσιμα από τους λοιπούς
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Γ) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
(εφόσον απαιτείται), προσκαλείται ο Ανάδοχος από την Α.Α. μέσω της
Επικοινωνίας για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του. Ο ανάδοχος
υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά μέσω της Επικοινωνίας. Η Α.Α.
στη συνέχεια κοινοποιεί μέσω της Eπικοινωνίας την Απόφαση Κατακύρωσης
στον ανάδοχο.
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Δ) Μετά την υπογραφή της σύμβασης : Κατακύρωση (Κλείσιμο Διαγωνισμού)


Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού  Σχεδιασμός / Διαχείριση διαγωνισμών  Διαχείριση
Διαγωνισμών  Αναζήτηση Α/Α Συστήματος Αρχικού Διαγωνισμού



Ενέργειες: «Κατακύρωση κατά Προσφορά για διαγωνισμό»  Εκτέλεση



Επιλογή αναδόχου (check)



Επιλέγω το πεδίο «Ανάθεση»



Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγω (κλικ στο radio button) στη «γραμμή Ανάθεση»



Ενέργειες: Αποθήκευση Κατακύρωσης  Εκτέλεση



Διαχείριση Διαγωνισμών 
Κατακύρωσης  Εκτέλεση

Αρχικός
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Διαγωνισμός



Ενέργειες:

Ολοκλήρωση



Ξετσεκάρω uncheck «Δημιουργία Σύμβασης»  Υποβολή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΦΑΣΗ 1: Δημιουργία Διαγωνισμού





Μελέτη: άρθρο 95, παρ.3
Υπηρεσία: άρθρο 95, παρ.4
Έργο: άρθρο 95, παρ.2β
Έργο: άρθρο 95, παρ.2α και 2β.
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Ι. Δημιουργία Διαγωνισμού ΜΕΛΕΤΗΣ άρθρο 95, παρ.3










Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή
Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού
Διαχείριση Διαγωνισμών
Γρήγοροι Δεσμοί -> Δημιουργία -> Διαγωνισμός
Εφαρμογή Προτύπου (Πάντα χρησιμοποιώ πρότυπο !!!!!! ) ->
Αναζήτηση → Εκτ. (Εκτέλεση)

Διαγωνισμός άρθρο 95 παρ. 3 – Μελέτη -> Επιλέγω το ‘’ Πρότυπο για Διαγωνισμό άρ.95,
παρ.3 - Μελέτες’’ και πατάω στο εικονίδιο

της στήλης ‘’Εφαρμογή’’.

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βλέπε σελ.4

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ









Δημιουργία Γραμμής -> Μετάβαση
Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία (δηλώνονται με αστερίσκο *)
Στο πεδίο «Περιγραφή»: συμπληρώνουμε το όνομα της 1ης Κατηγορίας Μελέτης
«μονάδα μέτρησης»= «μελέτη», «ποσότητα»= 1, «αρχικός προϋπολογισμός»= προεκτιμώμενη
αμοιβή κατηγορίας μελέτης
Στο πεδίο «Κατηγορία» αφήνουμε το προσυμπληρωμένο cpv, εκτός αν γνωρίζουμε το ακριβές
cpv της γραμμής που θα ορίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το cpv της σύμβασης ορίζεται στα
«Πρόσθετα στοιχεία»
Πατάω Εφαρμογή
Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1 έως ν) επιλέγω πάλι ‘’Δημιουργία Γραμμής΄΄
→ Μετάβαση και συνεχίζω και με τον ίδιο ως άνω τρόπο
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βλέπε σελ.5
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




Aναζήτηση

Με τα βελάκια βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Ενημέρωση»

Υποχρεωτικά όλα τα πεδία για συμπλήρωση (αλλιώς δεν εμφανίζονται στα εκτυπωτικά)






Είδος σύμβασης -> «Μελέτη»
Διαδικασία -> «Ανοικτή»
Κριτήρια Ανάθεσης -> «… μόνο βάσει τιμής»
Τρόπος Σύνταξης/Υποβολής Οικ. Προσφορών -> «Μ1 Άρθρο 95 παρ.3 για Μελέτες»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): ελεύθερο κείμενο – εμφανίζεται στα εξώφυλλα







Τοποθεσίες Έργου -> Εισαγωγή -> φακός -> αναζήτηση
CPV -> Εισαγωγή
Χρηματοδοτήσεις -> Εισαγωγή -> συμπληρώνω οπωσδήποτε Τύπο και Κωδικό (ενάριθμο έργο)
Δαπάνες -> Εισαγωγή (μόνο απρόβλεπτα 15%)
Προαίρεση -> Εισαγωγή



Αποθήκευση -> Έλεγχος
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 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ



Αρχική σελίδα -> Εκτυπώσεις -> Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση







Οικονομική προσφορά μελέτης αρ. 95 παρ.3 (Α.Α.) -> Γρήγορη επιλογή
Παράμετροι ->
Συμπληρώνω τον α/α συστήματος και πατάω tab
Συνέχεια -> Υποβολή
Έξοδος

 Για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
Βλέπε σελ.8

36

ΙΙ. Δημιουργία Διαγωνισμού «Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
Υπηρεσιών» άρθρο 95, παρ.4










Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή
Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού
Διαχείριση Διαγωνισμών
Γρήγοροι Δεσμοί -> Δημιουργία -> Διαγωνισμός
Εφαρμογή Προτύπου (Πάντα χρησιμοποιώ πρότυπο !!!!!! ) ->
Αναζήτηση → Εκτ. (Εκτέλεση)

Διαγωνισμός άρθρο 95 παρ. 4 – Υπηρεσίες -> Επιλέγω το ‘’ Πρότυπο για Διαγωνισμό άρ.95,
παρ.4 - Υπηρεσίες’’ και πατάω στο εικονίδιο

της στήλης ‘’Εφαρμογή’’.

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βλέπε σελ.4

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ








Δημιουργία Γραμμής -> Μετάβαση
Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία (δηλώνονται με αστερίσκο *)
Στο πεδίο «Περιγραφή»: συμπληρώνουμε το όνομα της 1ης Κατηγορίας Υπηρεσίας
«μονάδα μέτρησης»= «υπηρεσία», «ποσότητα»= 1, «αρχικός προϋπολογισμός»=
προεκτιμώμενη αμοιβή κατηγορίας υπηρεσίας
Στο πεδίο «Κατηγορία» αφήνουμε το προσυμπληρωμένο cpv, εκτός αν γνωρίζουμε το ακριβές
cpv της γραμμής που θα ορίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το cpv της σύμβασης ορίζεται στα
«Πρόσθετα στοιχεία»
Πατάω Εφαρμογή
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Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1 έως ν) επιλέγω πάλι ‘’Δημιουργία Γραμμής΄΄
→ Μετάβαση και συνεχίζω και με τον ίδιο ως άνω τρόπο

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βλέπε σελ.5

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




Aναζήτηση

Με τα βελάκια βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Ενημέρωση»

Υποχρεωτικά όλα τα πεδία για συμπλήρωση (αλλιώς δεν εμφανίζονται στα εκτυπωτικά)






Είδος σύμβασης -> «Παροχή τεχνικών & λοιπών υπηρεσιών»
Διαδικασία -> «Ανοικτή»
Κριτήρια Ανάθεσης -> «… μόνο βάσει τιμής»
Τρόπος Σύνταξης/Υποβολής Οικ. Προσφορών -> «Υ1 Άρθρο 95 παρ.4 για τεχνικές και λοιπές
επιστημονικές υπηρεσίες»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): ελεύθερο κείμενο – εμφανίζεται στα εξώφυλλα







Τοποθεσίες Έργου -> Εισαγωγή -> φακός -> αναζήτηση
CPV -> Εισαγωγή
Χρηματοδοτήσεις -> Εισαγωγή -> συμπληρώνω οπωσδήποτε Τύπο και Κωδικό (ενάριθμο έργο)
Δαπάνες -> Εισαγωγή (μόνο απρόβλεπτα 15%)
Προαίρεση -> Εισαγωγή
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Αποθήκευση -> Έλεγχος

 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Αρχική σελίδα -> Εκτυπώσεις -> Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση







Οικονομική προσφορά Υπηρεσιών αρ. 95 παρ.4 (Α.Α.) -> Γρήγορη επιλογή
Παράμετροι ->
Συμπληρώνω τον α/α συστήματος και πατάω tab
Συνέχεια -> Υποβολή
Έξοδος

 Για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
Βλέπε σελ.8
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ΙΙΙ. Δημιουργία Διαγωνισμού Έργου με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου
άρθρο 95, παρ.2β










Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή
Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού
Διαχείριση Διαγωνισμών
Γρήγοροι Δεσμοί -> Δημιουργία -> Διαγωνισμός
Εφαρμογή Προτύπου (Πάντα χρησιμοποιώ πρότυπο !!!!!! ) ->
Αναζήτηση → Εκτ. (Εκτέλεση)

Διαγωνισμός άρθρο 95 παρ. 4 – Υπηρεσίες -> Επιλέγω το ‘’ Πρότυπο για Διαγωνισμό άρ.95,
παρ.2β - Έργα’’ και πατάω στο εικονίδιο

της στήλης ‘’Εφαρμογή’’.

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βλέπε σελ.4

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ










Δημιουργία Γραμμής -> Μετάβαση
Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία (δηλώνονται με αστερίσκο *)
Στο πεδίο «Περιγραφή»: συμπληρώνουμε το όνομα του κάθε άρθρου του Τιμολογίου
«μονάδα μέτρησης»= επιλέγουμε τη μονάδα μέτρησης του εν λόγω άρθρου
«ποσότητα»= συμπληρώνουμε την ποσότητα σύμφωνα με τις προμετρήσεις
«αρχικός προϋπολογισμός»= τιμή μονάδος
Στο πεδίο «Κατηγορία» αφήνουμε το προσυμπληρωμένο cpv, εκτός αν γνωρίζουμε το ακριβές
cpv της γραμμής που θα ορίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το cpv της σύμβασης ορίζεται στα
«Πρόσθετα στοιχεία»
Πατάω Εφαρμογή
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Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1 έως ν) επιλέγω πάλι ‘’Δημιουργία Γραμμής΄΄
→ Μετάβαση και συνεχίζω και με τον ίδιο ως άνω τρόπο για όλα τα άρθρα του τιμολογίου

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βλέπε σελ.5

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




Aναζήτηση

Με τα βελάκια βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Ενημέρωση»

Υποχρεωτικά όλα τα πεδία για συμπλήρωση (αλλιώς δεν εμφανίζονται στα εκτυπωτικά)






Είδος σύμβασης -> «Έργο»
Διαδικασία -> «Ανοικτή»
Κριτήρια Ανάθεσης -> «… μόνο βάσει τιμής»
Τρόπος Σύνταξης/Υποβολής Οικ. Προσφορών -> «Ε2 Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): ελεύθερο κείμενο – εμφανίζεται στα εξώφυλλα







Τοποθεσίες Έργου -> Εισαγωγή -> φακός -> αναζήτηση
CPV -> Εισαγωγή
Χρηματοδοτήσεις -> Εισαγωγή -> συμπληρώνω οπωσδήποτε Τύπο και Κωδικό (ενάριθμο έργο)
Δαπάνες -> Εισαγωγή (με τη σειρά εισάγω ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά κλπ.)
Προαίρεση -> Εισαγωγή
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Αποθήκευση -> Έλεγχος

 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Αρχική σελίδα -> Εκτυπώσεις -> Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση







Οικονομική προσφορά Έργου αρ. 95 παρ.2β (Α.Α.) -> Γρήγορη επιλογή
Παράμετροι ->
Συμπληρώνω τον α/α συστήματος και πατάω tab
Συνέχεια -> Υποβολή
Έξοδος

 Για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
Βλέπε σελ.8
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ΙV. Δημιουργία Διαγωνισμού Έργου με συνδυασμό επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης άρθρο 95, παρ.2α και ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου άρθρο 95,
παρ.2β
Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή








Αρχική Σελίδα → Βασικό Μενού
Διαχείριση Διαγωνισμών
Γρήγοροι Δεσμοί -> Δημιουργία -> Διαγωνισμός
Εφαρμογή Προτύπου (Πάντα χρησιμοποιώ πρότυπο !!!!!! ) ->
Αναζήτηση → Εκτ. (Εκτέλεση)



Διαγωνισμός άρθρο 95 παρ. 4 – Υπηρεσίες -> Επιλέγω το «Γενικό Πρότυπο διαγωνισμών»
και πατάω στο εικονίδιο

της στήλης ‘’Εφαρμογή’’.

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βλέπε σελ.4

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι. Αρχικά, δημιουργώ δύο διακριτές «ΕΝΟΤΗΤΕΣ», η πρώτη για το τμήμα του Προϋπολογισμού
με «Επιμέρους Ποσοστά Έκπτωσης» και η δεύτερη για το τμήμα του Προϋπολογισμού με
«Ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου».


Δημιουργία Ενότητας → Μετάβαση
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Συμπληρώνω το Υποχρεωτικό Πεδίο της Περιγραφής: ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
→ Εφαρμογή



Για τη δημιουργία της δεύτερης Ενότητας



Συμπληρώνω το Υποχρεωτικό Πεδίο (*) της Περιγραφής: ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
→ Εφαρμογή

ΙΙ. Προσθήκη γραμμών στις 2 ενότητες
 Ενότητα Α: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ


Προσθήκη γραμμής (δημιουργεί την πρώτη γραμμή της ΟΜΑΔΑΣ Α, ΜΕ α/α 1.01)
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Στην καρτέλα: Γραμμές: Δημιουργία γραμμής 1.01 (Διαγωνισμός ΧΧΧΧΧΧ)
1) Συμπληρώνω τα υποχρεωτικά πεδία (*) (βλ. σελ. 4)
2) Στο τμήμα «Συντελεστές Κόστους», πατάω το κουμπί με τον πράσινο σταυρό
3) Στο υποχρεωτικό πεδίο «Συντελεστής Κόστους» πατάω «Φακό»

4) Εκτέλεση → Προσφερόμενη Έκπτωση →Γρήγορη επιλογή

5) Τσεκάρω στο πεδίο «Αρνητικός παράγοντας κόστους» → Εφαρμογή

Σημείωση : Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1.02 έως 1.0Χ) επιλέγω πάλι ‘’Προσθήκη
γραμμής’’ της ΟΜΑΔΑΣ Α και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.
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 Ενότητα Β: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ













Προσθήκη γραμμής (δημιουργεί την πρώτη γραμμή της ΟΜΑΔΑΣ Β, ΜΕ α/α 2.01)

Δημιουργία Γραμμής -> Μετάβαση
Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία (δηλώνονται με αστερίσκο *)
Στο πεδίο «Περιγραφή»: συμπληρώνουμε το όνομα του κάθε άρθρου του Τιμολογίου
«μονάδα μέτρησης»= επιλέγουμε τη μονάδα μέτρησης του εν λόγω άρθρου
«ποσότητα»= συμπληρώνουμε την ποσότητα σύμφωνα με τις προμετρήσεις
«αρχικός προϋπολογισμός»= τιμή μονάδος
Στο πεδίο «Κατηγορία» αφήνουμε το προσυμπληρωμένο cpv, εκτός αν γνωρίζουμε το ακριβές
cpv της γραμμής που θα ορίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το cpv της σύμβασης ορίζεται στα
«Πρόσθετα στοιχεία»
Πατάω Εφαρμογή
Για τη δημιουργία των υπολοίπων γραμμών (από 1 έως ν) επιλέγω πάλι ‘’Δημιουργία Γραμμής΄΄
→ Μετάβαση και συνεχίζω και με τον ίδιο ως άνω τρόπο για όλα τα άρθρα του τιμολογίου

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βλέπε σελ.5

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




«Aναζήτηση»

Βρίσκω τον διαγωνισμό και πατάω «Ενημέρωση»
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Υποχρεωτικά όλα τα πεδία για συμπλήρωση (αλλιώς δεν εμφανίζονται στα εκτυπωτικά)






Είδος σύμβασης -> «Έργο»
Διαδικασία -> «Ανοικτή»
Κριτήρια Ανάθεσης -> «… μόνο βάσει τιμής»
Τρόπος Σύνταξης/Υποβολής Οικ. Προσφορών -> «Ε7 Συνδυασμός των ανωτέρω»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): ελεύθερο κείμενο – εμφανίζεται στα εξώφυλλα







Τοποθεσίες Έργου -> Εισαγωγή -> φακός -> αναζήτηση
CPV -> Εισαγωγή
Χρηματοδοτήσεις -> Εισαγωγή -> συμπληρώνω οπωσδήποτε Τύπο και Κωδικό (ενάριθμο έργο)
Δαπάνες -> Εισαγωγή (με τη σειρά εισάγω ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά κλπ.)
Προαίρεση -> Εισαγωγή



Αποθήκευση -> Έλεγχος

 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Αρχική σελίδα -> Εκτυπώσεις -> Όνομα προγράμματος -> αναζήτηση (φακός) -> Εκτέλεση



Οικονομική προσφορά Έργου αρ. 95 παρ.2α και 2β (Α.Α.) -> Γρήγορη επιλογή
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Παράμετροι ->
Συμπληρώνω τον α/α συστήματος και πατάω tab
Συνέχεια -> Υποβολή
Έξοδος

 Για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
Βλέπε σελ.8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
- Αντιγραφή Διαγωνισμού
- Τροποποίηση Διαγωνισμού
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Αντιγραφή Διαγωνισμού



Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή
Αναζητώ τον Διαγωνισμό που θέλω να Αντιγράψω


Βασικό Μενού → Διαγωνισμοί - Αναθέτουσα Αρχή -> Σχεδιασμός/Διαχείριση Διαγωνισμού
→ Διαχείριση Διαγωνισμών



Στην καρτέλα «Διαχείριση Διαγωνισμών» / Γρήγοροι Δεσμοί / Δημιουργία , επιλέγω
«Αντιγραφή»



Εισάγω τον Α/Α του διαγωνισμού που θέλω να αντιγράψω → Αντιγραφή → Εφαρμογή
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Ο νέος Διαγωνισμός (με νέο Α/Α Συστήματος) βρίσκεται στα «Προσχέδια Διαγωνισμού» και
έχει όλα τα στοιχεία από τον διαγωνισμό προέλευσης (Γενικά στοιχεία, Οικονομικά, Στοιχεία
Ελέγχου), πλην των Πρόσθετων Στοιχείων τα οποία και ενημερώνω εκ νέου……..



Επαληθεύω την σωστή αντιγραφή των στοιχείων και τροποποιώ/αυμπληρώνω τα
απαιτούμενα στοιχεία.



Ενημερώνω τα «Πρόσθετα Στοιχεία», είτε εκ νέου (βλ. σελ. 6), είτε με την επιλογή «Μεταφορά
Πρόσθετων Στοιχείων από Διαγωνισμό» εισάγοντας τον Α/Α του Διαγωνισμού προέλευσης.
Αφού βεβαιωθώ ότι έχουν μεταφερθεί σωστά, δημοσιοποιώ τον νέο Διαγωνισμό (βλ. σελ. 8).
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Τροποποίηση Διαγωνισμού



Είσοδος ως αναθέτουσα αρχή
Αναζητώ τον Διαγωνισμό που θέλω να τροποποιήσω


Βασικό Μενού → Διαγωνισμοί - Αναθέτουσα Αρχή -> Σχεδιασμός/Διαχείριση Διαγωνισμού
→ Διαχείριση Διαγωνισμών



Εάν δεν εμφανίζεται στη λίστα των ‘’Δημοσιευμένων Διαγωνισμών ‘’ τον αναζητώ με τον Α/Α
Συστήματος ή από την «Πλήρη λίστα»

 Διαγωνισμός: (ΧΧΧΧΧ): στην επιλογή «Ενέργειες» → «Δημιουργία Τροποποίησης» → Εκτέλεση

 Δημιουργείται ο τροποποιημένος διαγωνισμός με α/α: ΧΧΧΧΧ,1
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 Ο νέος Διαγωνισμός ΧΧΧΧΧ,1 βρίσκεται στα «Προσχέδια Διαγωνισμού».
 Συμπληρώνω τα υποχρεωτικά πεδία (*): Τίτλος Έργου (α) με την ‘’αιτιολογία της τροποποίησης’’
και αποθηκεύω το Προσχέδιο.

 Επεμβαίνω στην καρτέλα τα στοιχεία της οποίας θέλω να τροποποιήσω.
 Σε κάθε περίπτωση ενημερώνω την καρτέλα «Πρόσθετα στοιχεία»
 Αναζήτηση Α/Α Διαγωνισμού π.χ.72219,1
→ Αναζήτηση (button)
 ΕΠΙΛΕΓΩ τον διαγωνισμό με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, δηλαδή τον 72220, που
εμφανίζεται και επιλέγω «Ενημέρωση».
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 Συμπληρώνω τα υποχρεωτικά πεδία (*)
 Αν επιλέξω «Μεταφορά Πρόσθετων στοιχείων από το Διαγωνισμό», εισάγω τον αρχικό Α/Α
Συστήματος που τροποποίησα. Μόνον οι «ΔΑΠΑΝΕΣ» και «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» μεταφέρονται
από τον αρχικό διαγωνισμό. Τα υπόλοιπα στοιχεία (CPV, Toποθεσίες έργου κλπ) τα εισάγω από
την αρχή.
 Αποθήκευση → Επιστροφή → Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!: Πριν τη δημοσιοποίηση του Τροποποιημένου διαγωνισμού ενημερώνω (με εκ νέου
δημοσίευση στο portal) και τα αντίστοιχα Συνημμένα που έχουν επισυναφθεί και
πιθανόν επηρεάζονται από την Τροποποίηση, πχ. ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
OΡΘΗ_ΕΠΑΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, κοκ.
(Δηλαδή μέσα στα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ→ Προσθήκη συνημμένου)
Εξέταση → Δημοσιοποίηση

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει προσφορά ή συντάσσουν προσχέδιο ενημερώνονται
αυτόματα από το σύστημα για την Τροποποίηση του διαγωνισμού.
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