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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ̟αρόν κείµενο α̟οτελεί τον Οδηγό Χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος
σύναψης συµβάσεων της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, α̟οσκο̟ώντας στην εκ̟αίδευση
των χρηστών των Οικονοµικών Φορέων στη χρήση των διαφόρων λειτουργιών του
ηλεκτρονικού συστήµατος.
Η ενότητα 2 ΠΛΟΗΓΗΣΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ̟εριγράφει τη λειτουργικότητα της αρχικής
σελίδας του συστήµατος, τη χρήση των µενού ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισµού,
ενηµέρωσης, υ̟οστήριξης, ε̟ικοινωνίας, τις ε̟ιλογές γλώσσας ̟αρουσίασης και τη
χρήση ̟ινάκων δεδοµένων.
Η ενότητα 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ε̟εξηγεί τη λειτουργία των ενηµερωτικών εργαλείων
Νέα, Νοµοθεσία ∆ηµόσιων Συµβάσεων, Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις,
Στατιστικά, Σχετικοί ∆εσµοί Σύνδεσης, Ηλεκτρονική ̟εριήγηση συστήµατος, Συχνές
Ερωτήσεις και Ηµερολόγιο.
Στην ενότητα 4 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ̟εριγράφονται η Α̟λή και η Σύνθετη Αναζήτηση
Χρηστών, Οργανισµών και ∆ιαγωνισµών.
Στην ενότητα 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ̟αρουσιάζονται η σύνδεση – α̟οσύνδεση χρηστών,
η ̟ρώτη σύνδεση στο σύστηµα, και η δυνατότητα ε̟ικοινωνίας µε τον εκάστοτε
υ̟εύθυνο για την δηµιουργία καινούριου κωδικού ̟ρόσβασης.
Στην ενότητα 6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ̟εριγράφονται οι
υ̟οστηριζόµενες ενέργειες (διαχείριση, δηµιουργία, ε̟ισκό̟ηση, ε̟εξεργασία,
διαγραφή, κλ̟) σχετικά µε τον Οικονοµικό Φορέα, τους χρήστες, τους διαγωνισµούς
σε σχέση µε το χρήστη, τις εργασίες χρήστη, κ.α.
Η ενότητα 7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καλύ̟τει τις ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να
ολοκληρώσει ένας χρήστης Οικονοµικού Φορέα για την ̟ροετοιµασία και υ̟οβολή
µιας ̟ροσφοράς µέσω του συστήµατος.
Η ενότητα 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ καλύ̟τει τις διαδικασίες ̟ου
̟ρέ̟ει να ολοκληρώσει ένας χρήστης Οικονοµικού Φορέα ώστε να λάβει µέρος σε
µία ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία.
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2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.1.

Greek / Ελληνικά – English / Αγγλικά

Η ε̟ιλογή Greek / Ελληνικά – English / Αγγλικά συνδέεται µε τη γλώσσα
̟αρουσίασης του ̟εριεχοµένου του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης
Συµβάσεων.
Κατά την εγγραφή του Οικονοµικού Φορέα στο σύστηµα α̟αιτείται ο καθορισµός
της ̟ροτιµώµενης γλώσσας ̟αρουσίασης του ̟εριεχοµένου. Εξ’ ορισµού, το
̟εριεχόµενο του συστήµατος ̟αρουσιάζεται στην Ελληνική γλώσσα. Με την είσοδό
του στο σύστηµα, ο χρήστης του Οικονοµικού Φορέα έχει ̟ρόσβαση στην Ελληνική ή
Αγγλική έκδοσή του ανάλογα µε την καθορισµένη κατά την εγγραφή του
̟ροτιµώµενη γλώσσα. Αυτή η ε̟ιλογή µ̟ορεί να αλλάξει ανά ̟άσα στιγµή µε
ε̟εξεργασία του ̟ροφίλ χρήστη. Ε̟ι̟λέον, ο̟οιαδή̟οτε στιγµή, η ̟αρουσίαση του
̟εριεχοµένου µ̟ορεί να αλλάξει α̟ό την Ελληνική στην Αγγλική έκδοση και
αντίστροφα, ε̟ιλέγοντας το σύνδεσµο «English» ή «Ελληνικά» αντιστοίχως, ̟ου
βρίσκεται ̟άνω αριστερά σε όλες τις σελίδες του συστήµατος (Εικόνα 1, Εικόνα 2).

Εικόνα 1: ∆ιε̟αφή χρήστη – Ελληνική έκδοση

Εικόνα 2: ∆ιε̟αφή χρήστη – Αγγλική έκδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φορά ̟ου ο χρήστης αλλάζει τη γλώσσα ̟αρουσίασης του
̟εριεχοµένου του συστήµατος α̟ό Ελληνικά σε Αγγλικά και αντίστροφα, το
σύστηµα οδηγεί αυτόµατα τον χρήστη στην αρχική σελίδα.
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2.2.

Αρχική σελίδα

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων α̟οτελείται
α̟ό τα ακόλουθα τµήµατα (Εικόνα 3):
-

Αριστερή στήλη: α̟οτελείται α̟ό τις ενότητες «Είσοδος», «Πληροφορίες»
«Ηµερολόγιο». Κάθε ενότητα ̟εριγράφεται λε̟τοµερώς στις αντίστοιχες
̟αραγράφους ̟ιο κάτω.

-

Κεντρική στήλη: η κεντρική στήλη α̟οτελείται α̟ό ̟ερισσότερα του ενός
τµήµατα ̟ροκειµένου η ̟ληροφορία να ̟αρουσιαστεί σε λογικές
υ̟οενότητες. Έτσι, α̟οτελείται α̟ό το κύριο µέρος ̟ου ̟εριλαµβάνει το
κεντρικό µήνυµα καλωσορίσµατος του χρήστη στο σύστηµα και σύντοµη
̟εριγραφή των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχονται στις Αναθέτουσες Αρχές και
στους Οικονοµικούς Φορείς. Στο κάτω µέρος της στήλης υ̟άρχουν οι
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ενότητες «Τελευταία νέα» και «Στατιστικά» οι ο̟οίες ̟εριγράφονται
λε̟τοµερώς στις αντίστοιχες ̟αραγράφους ̟ιο κάτω.
-

Σταθερές ε̟ιλογές κορυφής: στο ̟άνω µέρος της αρχικής σελίδας υ̟άρχουν
συγκεκριµένες ε̟ιλογές ̟ου είναι σταθερές σε όλες τις σελίδες του
συστήµατος.

Εικόνα 4: Ε̟ιλογές κορυφής

Αυτές είναι:
o

Ελληνικά/English: η ε̟ιλογή ε̟ιτρέ̟ει τον καθορισµό της γλώσσας
διε̟αφής χρήστη

o

Αναζήτηση: αναζήτηση
διαγωνισµού.

o

Σύνθετη Αναζήτηση: υ̟άρχει η δυνατότητα αναζήτησης οργανισµών και
διαγωνισµών βάσει ̟ερισσότερων διαθέσιµων κριτηρίων. Συνδυασµός
αυτών των κριτηρίων διαφορο̟οιεί τα α̟οτελέσµατα αναζήτησης. Εάν
δεν καθοριστεί κανένα κριτήριο, η αναζήτηση ε̟ιστρέφει όλες τις σχετικές
εγγραφές ̟ου είναι α̟οθηκευµένες στη βάση δεδοµένων.

o

Αρχική σελίδα: στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο χρήστης έχει α̟οκτήσει ̟ρόσβαση
στο σύστηµα µετά την καταχώρηση των δια̟ιστευτηρίων του (όνοµα
χρήστη και κωδικός ̟ρόσβασης), ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο «Αρχική
σελίδα» ε̟ιστρέφει στην αρχική σελίδα του χρήστη (δηλ. στον κατάλογο
εργασιών του, Εικόνα 82) ενώ στη ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ρόκειται για ανώνυµο
χρήστη ενεργο̟οιώντας το σχετικό σύνδεσµο ε̟ιστρέφει στην αρχική
σελίδα του συστήµατος (δηλ. στη σελίδα καλωσορίσµατος του χρήστη στο
σύστηµα και ̟εριγραφής των υ̟ηρεσιών ̟ρος Αναθέτουσες Αρχές και
Οικονοµικούς Φορείς, Εικόνα 3).

βάσει

ονόµατος

οργανισµού

και

τίτλου

Εναλλακτικά ο χρήστης µ̟ορεί να µεταβεί στην αρχική σελίδα µέσω της
σχετικής ε̟ιλογής ̟ου βρίσκεται στο κάτω µέρος ο̟οιασδή̟οτε σελίδας
του συστήµατος (Εικόνα 5).
o

Σχετικά: η ενότητα «Σχετικά» ̟αρέχει γενικές ̟ληροφορίες για το
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων και τον υ̟εύθυνο φορέα για
τη διαχείριση του. Περισσότερες ̟ληροφορίες ̟αρέχονται στην
̟αράγραφο “2.3 Σχετικά”.

o

Συχνές Ερωτήσεις: η ενότητα των συχνών ερωτήσεων έχει συµβουλευτικό
ρόλο. Παρουσιάζει σηµαντικές ̟ληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε
βασικές λειτουργίες του συστήµατος.
Εναλλακτικά ο χρήστης µ̟ορεί να µεταβεί στη σελίδα των συχνών
ερωτήσεων ενεργο̟οιώντας τη σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών
«Πληροφορίες» της αρχικής σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 46).
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-

o

Βοήθεια: αυτή η ενότητα ̟αρέχει ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο του οδηγού
χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή, ̟αρέχοντας εύκολη αναζήτηση στην
̟ληροφορία σχετικά µε τις διάφορες λειτουργίες.

o

Ε̟ικοινωνία: η ενότητα «Ε̟ικοινωνία» ̟αρέχει τα ̟λήρη στοιχεία
ε̟ικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Γενικού
Λογιστηρίου της ∆ηµοκρατίας ως φορέα διαχείρισης.

Σταθερές ε̟ιλογές βάσης: στη βάση της αρχικής σελίδας του συστήµατος
υ̟άρχουν συγκεκριµένες ε̟ιλογές ̟ου είναι σταθερές σε όλες τις σελίδες του
συστήµατος.

Εικόνα 5: Ε̟ιλογές βάσης

Αυτές είναι:
o

Αρχική σελίδα: ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο ο χρήστης µεταβαίνει είτε
στην αρχική σελίδα του συστήµατος είτε στην αρχική σελίδα του χρήστη,
κάτι ̟ου εξαρτάται α̟ό το αν ̟ρόκειται για ανώνυµο χρήστη ή για
εγγεγραµµένο χρήστη ̟ου έχει εισέλθει στο σύστηµα, αντίστοιχα.

o

Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου: ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο ο χρήστης
µεταβαίνει στην Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου.

o

Α̟ο̟οίηση: ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο ο χρήστης µεταβαίνει στη
σελίδα α̟ο̟οίησης νοµικής ευθύνης της
Κυβερνητικής Πύλης
∆ιαδικτύου. Ο χρήστης ενηµερώνεται ότι οι ̟ληροφορίες ̟ου ̟εριέχονται
στην Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου είναι συµβουλευτικού χαρακτήρα
και δεν α̟οσκο̟ούν στην υ̟οκατάσταση νοµικών κειµένων.

o

Όροι Χρήσης: ενεργο̟οιώντας τον σύνδεσµο, εµφανίζεται ένα ̟αράθυρο
µε τους όρους χρήσης του συστήµατος, τους ο̟οίους κάθε χρήστης
καλείται να α̟οδεχθεί κατά την ̟ρώτη είσοδο του στο σύστηµα.

o

∆ιαχειριστής ∆ικτύου: ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο ο χρήστης µεταβαίνει
στη σελίδα του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου του Γενικού Λογιστηρίου της
∆ηµοκρατίας.

2.3.

Σχετικά

Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, η ενότητα «Σχετικά» ̟αρέχει γενικές ̟ληροφορίες για το
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων και τον υ̟εύθυνο φορέα για τη
διαχείριση του. Προκειµένου να ̟ροβάλει αυτές τις ̟ληροφορίες ο χρήστης, είτε
̟ρόκειται για εγγεγραµµένο είτε για ανώνυµο, ̟ρέ̟ει να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο
«Σχετικά», ̟ου βρίσκεται στο ε̟άνω, κεντρικό µέρος όλων των σελίδων του
συστήµατος (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Σύνδεσµος «Σχετικά»
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Το ̟αράθυρο της Εικόνα 7 ̟αρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη.

Εικόνα 7: Αναδυόµενο ̟αράθυρο – «Σχετικά»

2.4.

Συχνές Ερωτήσεις

Η ενότητα των συχνών ερωτήσεων έχει συµβουλευτικό ρόλο. Προκειµένου να
̟ροβάλει τον κατάλογο των διαθέσιµων ερωτήσεων/α̟αντήσεων, ο χρήστης, είτε
̟ρόκειται για εγγεγραµµένο είτε για ανώνυµο, ̟ρέ̟ει να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο
«Συχνές Ερωτήσεις», ̟ου βρίσκεται στο ε̟άνω, κεντρικό µέρος ο̟οιασδή̟οτε
σελίδας του συστήµατος ̟ατώντας ε̟άνω του (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Σύνδεσµος «Συχνές Ερωτήσεις»

Εναλλακτικά ο χρήστης µ̟ορεί ενεργο̟οιήσει την σχετική ε̟ιλογή και στο µενού
ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της αρχικής σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 46).
Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις η σελίδα ανανεώνεται και στην Περιοχή Πληροφοριών
̟αρουσιάζεται ένας ̟ίνακας ερωτήσεων α̟οτελούµενος α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία
(Εικόνα 9):
−

Τίτλος: τίτλος ερώτησης

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή α̟άντησης

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της ̟ληροφορίας στο
σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες για την
εκάστοτε ερώτηση. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης συνηµµένου
αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου.
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Εικόνα 9: Περιοχή Πληροφοριών – «Συχνές Ερωτήσεις»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη
/̟ρώτη/τελευταία σελίδα α̟οτελεσµάτων (Εικόνα 10).
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 10: Πλήκτρα ε̟ιλογής

2.5.

Βοήθεια

Η ενότητα «Βοήθεια» ̟αρέχει υ̟οστηρικτικές υ̟ηρεσίες στους χρήστες σχετικά µε
την λειτουργικότητα του συστήµατος και τη χρήση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών. Το
̟εριεχόµενο αυτής της ενότητας είναι το ίδιο µε το ̟εριεχόµενο του οδηγού χρήσης,
ώστε να είναι ̟άντα διαθέσιµο στους χρήστες µε την χρήση της ε̟ιλογής Βοήθειας.

2.6.

Ε̟ικοινωνία

Η ενότητα «Ε̟ικοινωνία» ̟αρέχει τα ̟λήρη στοιχεία ε̟ικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της ∆ηµοκρατίας ως φορέα
διαχείρισης.
Προκειµένου να ̟ροβάλει αυτά τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας ο χρήστης, είτε ̟ρόκειται
για εγγεγραµµένο είτε για ανώνυµο, ̟ρέ̟ει να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο
«Ε̟ικοινωνία», ̟ου βρίσκεται στο ε̟άνω, δεξί µέρος ο̟οιασδή̟οτε σελίδας του
συστήµατος (Εικόνα 11).

18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 16 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

Εικόνα 11: Σύνδεσµος «Ε̟ικοινωνία»

Ένα ̟αράθυρο ̟αρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη ό̟ως φαίνεται στην Εικόνα
12.

Εικόνα 12: Αναδυόµενο ̟αράθυρο – «Ε̟ικοινωνία»

2.7.

Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου

Η Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου α̟οτελεί κεντρικό σηµείο ̟ρόσβασης σε όλες τις
διαθέσιµες κυβερνητικές ̟ληροφορίες και ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες.
Προκειµένου να συνδεθεί µε την Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου ο χρήστης ̟ρέ̟ει να
ενεργο̟οιήσει το σχετικό σύνδεσµο ̟ου βρίσκεται στο κάτω µέρος ο̟οιασδή̟οτε
σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 13).

Εικόνα 13: Σύνδεσµος «Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου»

Η σελίδα ανανεώνεται και στην οθόνη του χρήστη ̟αρουσιάζεται η αρχική σελίδα
της Κυβερνητικής Πύλης ∆ιαδικτύου (Εικόνα 14).

18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 17 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

Εικόνα 14: Αρχική σελίδα Κυβερνητικής Πύλης ∆ιαδικτύου

2.8.

Νοµική Σηµείωση

Προκειµένου να µεταβεί στη σελίδα α̟ο̟οίησης νοµικής ευθύνης ο χρήστης ̟ρέ̟ει
να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο «Α̟ο̟οίηση» ̟ου βρίσκεται στο κάτω µέρος
ο̟οιασδή̟οτε σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 15).

Εικόνα 15: Σύνδεσµος «Α̟ο̟οίηση»

Η σελίδα ανανεώνεται και στην οθόνη του χρήστη ̟αρουσιάζεται η σελίδα
α̟ο̟οίησης της Κυβερνητικής Πύλης ∆ιαδικτύου (Εικόνα 16).
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Εικόνα 16: Σελίδα α̟ο̟οίησης Κυβερνητικής Πύλης ∆ιαδικτύου

2.9.

Όροι Χρήσης

Προκειµένου να µεταβεί στη σελίδα µε τους όρους χρήσης του συστήµατος ο χρήστης
̟ρέ̟ει να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο «Όροι Χρήσης» ̟ου βρίσκεται στο κάτω µέρος
ο̟οιασδή̟οτε σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 17).

Εικόνα 17: Σύνδεσµος «Όροι Χρήσης»
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2.10. Υ̟εύθυνος Σελίδας
Προκειµένου ο χρήστης να ε̟ικοινωνήσει µε τον υ̟εύθυνο της σελίδας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ̟ρέ̟ει να ενεργο̟οιήσει το σύνδεσµο «Υ̟εύθυνος
Σελίδας» ̟ου βρίσκεται στο κάτω µέρος ο̟οιασδή̟οτε σελίδας του συστήµατος
(Εικόνα 18).

Εικόνα 18: Σύνδεσµος «Υ̟εύθυνος Σελίδας»

2.11. Πίνακες
Το µεγαλύτερο τµήµα των ̟ληροφοριών ̟ου διατίθενται α̟ό την εφαρµογή (̟χ.
∆ιαγωνισµοί, Χρήστες, Προκηρύξεις) ̟αρουσιάζονται σε ̟ίνακες.
Οι χρήστες έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες ε̟ί των α̟οτελεσµάτων σε µορφή
̟ίνακα:
Α. Καθορισµός ̟αρουσίασης α̟οτελεσµάτων σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά
Προκειµένου να ορίσετε τη σειρά των α̟οτελεσµάτων εντός µίας στήλης, ̟ατήστε στο
σχετικό τµήµα . Προκειµένου να µεταβάλετε ξανά τη σειρά ̟αρουσίασης ̟ατήστε
ξανά (Εικόνα 19).

Εικόνα 19: Καθορισµός ̟αρουσίασης α̟οτελεσµάτων σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά

Β. Καθορισµός στηλών ̟ληροφοριών
Προκειµένου να ̟αρουσιαστούν ε̟ι̟λέον στήλες ̟ληροφοριών σχετικά µε τα
α̟οτελέσµατα µίας αναζήτησης
1. Πατήστε στο σχετικό εικονίδιο (
18/11/2009

) στην ε̟άνω δεξιά γωνία του ̟ίνακα.
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2. Ε̟ιλέξτε τα τετραγωνίδια των ε̟ι̟λέον στηλών ̟ρος ̟αρουσίαση (Εικόνα
20).
3. Προκειµένου να αφαιρέσετε στήλες ̟ου εισάγατε (Εικόνα 21) ε̟αναλάβατε
την ίδια διαδικασία α̟ό-ε̟ιλέγοντας τα τετραγωνίδια των εν λόγω στηλών.

Εικόνα 20: Ε̟ιλογή ̟αρουσίασης στηλών

Εικόνα 21: Παρουσίαση α̟οτελεσµάτων µε ε̟ι̟λέον στήλες ̟ληροφοριών

18/11/2009
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ενότητα «Πληροφορίες» α̟οτελείται α̟ό το
̟αρακάτω µενού ε̟ιλογών (Εικόνα 22):

Εικόνα
22:
«Πληροφορίες»

3.1.

Ενότητα

-

Νέα: ̟αρέχονται ̟ληροφορίες σχετικά µε
εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και άλλα νέα ̟ου
αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις τόσο σε κρατικό
όσο και σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο

-

Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων: ̟αρέχονται
̟ληροφορίες σχετικά µε την Ευρω̟αϊκή και
Κυ̟ριακή Νοµοθεσία ̟ερί ∆ηµοσίων Συµβάσεων

-

Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις: ̟αρέχεται
οδηγός βέλτιστων ̟ρακτικών διεκ̟εραίωσης των
δηµοσίων συµβάσεων µέσω του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων, τυ̟ο̟οιηµένα
έντυ̟α ̟ροκηρύξεων, το έντυ̟ο εγγραφής
Οικονοµικού Φορέα, οδηγοί χρήσης του
συστήµατος, κτλ.

-

Στατιστικά: ̟αρέχονται στατιστικά
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις

-

Σχετικοί Σύνδεσµοι: ̟αρέχονται σύνδεσµοι σε
̟ανευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο σχετικοί µε τις δηµόσιες
συµβάσεις

-

∆ιαδραστική
̟εριήγηση
στο
σύστηµα:
̟αρουσιάζονται σε µορφή
σεναρίων οι
κυριότερες υ̟οστηριζόµενες α̟ό το σύστηµα
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ̟αρέχοντας στο
χρήστη δυνατότητα εξοικείωσης µε τις λειτουργίες
του συστήµατος

-

Συχνές
Ερωτήσεις:
̟αρέχεται
κατάλογος
ερωτήσεων/α̟αντήσεων σχετικών µε τις βασικές
υ̟οστηριζόµενες α̟ό το σύστηµα ηλεκτρονικές
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων

στοιχεία

Τελευταία Νέα

Στην αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων
̟αρουσιάζονται σε µορφή καταλόγου τα τελευταία νέα ̟ου αφορούν σε εκδηλώσεις/
ανακοινώσεις σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις σε κρατικό και ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο
(Εικόνα 23).
Προκειµένου να ̟ροβάλετε την είδηση ̟ου σας ενδιαφέρει, ε̟ιλέξτε την ̟ατώντας
ε̟άνω στον τίτλο της.
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Εικόνα 23: Τελευταία νέα

Η σελίδα ανανεώνεται και στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζεται η είδηση ̟ου
ε̟ιλέξατε σε µορφή ̟ίνακα ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία:
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος είδησης

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή θέµατος ̟ου αφορά η είδηση

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της είδησης στο σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες για την
εκάστοτε είδηση. (Εικόνα 24).
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Εικόνα 24: Περιοχή Πληροφοριών – «Νέα»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
αρχική/τελική σελίδα (Εικόνα 25) ̟ροκειµένου να ̟ροβάλει ̟ερισσότερα νέα ̟ου
̟ιθανόν να τον ενδιαφέρουν.
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 25: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.1.1. Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου
Η ανάκτηση του συνηµµένου αρχείου ε̟ιτυγχάνεται ̟ατώντας ε̟άνω στον τίτλο
του. Συγκεκριµένα, ̟ατώντας στον τίτλο εµφανίζεται νέο ̟αράθυρο ̟ου ̟εριέχει τις
̟αρακάτω ̟ληροφορίες (Εικόνα 26):
1. Το όνοµα του αρχείου ̟ου ̟ρόκειται να ανακτηθεί.
2. Τον τύ̟ο του αρχείου (.doc, .xls, .pdf, κτλ).
3. Την το̟οθεσία α̟΄ την ο̟οία θα ανακτηθεί το αρχείο,
Ε̟ι̟λέον, µέσω του ̟αραθύρου ̟αρέχονται οι εξής ε̟ιλογές:
−

Άνοιγµα / Open

−

Α̟οθήκευση / Save

− Ακύρωση / Cancel
Κάθε ε̟ιλογή συνδέεται µε συγκεκριµένη ενέργεια και ο χρήστης ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέξει
µία ̟ροκειµένου να συνεχίσει.
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Εικόνα 26: Ανάκτηση αρχείου συνηµµένου σε είδηση

3.1.1.1.

Άνοιγµα αρχείου

Για να ανοίξετε το αρχείο ̟ατήστε ε̟άνω στην ε̟ιλογή «Άνοιγµα» (Open) . Το
αρχείο ανοίγει και ο χρήστης δύναται να δει το ̟εριεχόµενο του.

3.1.1.2.

Α̟οθήκευση αρχείου

Για να α̟οθηκεύσετε το αρχείο ̟ατήστε ε̟άνω στην ε̟ιλογή «Α̟οθήκευση» (Save).
Ένα νέο ̟αράθυρο εµφανίζεται στην οθόνη ό̟ως φαίνεται στην Εικόνα 27.

Εικόνα 27: Α̟οθήκευση αρχείου

Συνεχίζετε ακολουθώντας τα ̟αρακάτω βήµατα:
1. Ε̟ιλέξτε το φάκελο ̟ου ε̟ιθυµείτε να α̟οθηκεύσετε το αρχείο
χρησιµο̟οιώντας την αναδι̟λούµενη λίστα δί̟λα στον τίτλο «Α̟οθήκευση
σε» (Save in).
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2. Συµ̟ληρώστε το όνοµα του αρχείου στο ̟λαίσιο κειµένου δί̟λα στον τίτλο
«Όνοµα αρχείου» (File name). Το σύστηµα ̟αρέχει εξ ορισµού ένα όνοµα στο
αρχείο. Εάν ε̟ιθυµείτε να το τρο̟ο̟οιήσετε, διαγράψτε το και ονοµάστε το
διαφορετικά.
3. Πατήστε στην ε̟ιλογή «Α̟οθήκευση» (Save). Το ̟αράθυρο κλείνει αυτόµατα
και το αρχείο α̟οθηκεύεται στο φάκελο ̟ου ̟ροσδιορίσατε (Εικόνα 28).

Εικόνα 28: Α̟οθήκευση αρχείου

Εικόνα
29:
Ακύρωση
διαδικασίας α̟οθήκευσης

Ε̟ι̟ρόσθετα, το ίδιο ̟αράθυρο ̟αρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας
α̟οθήκευσης ενεργο̟οιώντας την ε̟ιλογή «Ακύρωση» (Cancel). Σε αυτή την
̟ερί̟τωση το ̟αράθυρο κλείνει αυτόµατα χωρίς να α̟οθηκευθεί το αρχείο (Εικόνα
29).

3.1.1.3.

Ακύρωση διαδικασίας α̟οθήκευσης

Το ̟αράθυρο της Εικόνα 26 ̟αρέχει ε̟ίσης τη δυνατότητα ακύρωσης της
διαδικασίας α̟οθήκευσης ενεργο̟οιώντας την ε̟ιλογή «Ακύρωση» (Cancel). Σε
αυτή την ̟ερί̟τωση το ̟αράθυρο κλείνει αυτόµατα χωρίς να α̟οθηκευθεί το αρχείο.
Σηµείωση: Οι ακριβείς διαδικασίες ε̟ισκό̟ησης, α̟οθήκευσης ή ακύρωσης
α̟οθήκευσης αρχείων εξαρτώνται α̟ό το λειτουργικό σύστηµα του χρήστη (̟.χ.
Windows, Linux, κτλ) καθώς και τον φυλλοµετρητή ̟ου χρησιµο̟οιείται (̟.χ.
Internet Explorer, Firefox, κτλ).

3.2.

Νέα

Για να ̟ροβάλετε τον κατάλογο των Νέων ̟ου έχουν ανέβει στο σύστηµα,
ενεργο̟οιείστε την ε̟ιλογή «Νέα» στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της αρχικής
σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 30).
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Εικόνα 30: Ε̟ιλογή «Νέα»

Η σελίδα ανανεώνεται και στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζονται τα νέα σε
µορφή ̟ίνακα ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία:
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος είδησης

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή αντικειµένου ̟ου αφορά η είδηση

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της είδησης στο σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες για την
εκάστοτε είδηση (Εικόνα 31). Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης
συνηµµένου αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου
αρχείου.

18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 27 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

Εικόνα 31: Περιοχή Πληροφοριών – «Νέα» (̟ροβολή του συνόλου των Νέων)

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
̟ρώτη/τελευταία σελίδα (Εικόνα 32) ̟ροκειµένου να ̟ροβάλει ̟ερισσότερα νέα του
ενδιαφέροντος του.
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 32: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.3.

Νοµοθεσία ∆ηµόσιων Συµβάσεων

Για να ̟ροβάλετε το ̟εριεχόµενο ̟ου αφορά στη Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
ενεργο̟οιείστε την σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της αρχικής
σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 33).
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Εικόνα 33: Ε̟ιλογή «Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων»

Μια νέα σελίδα ̟αρουσιάζεται µε τη νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει τις δηµόσιες συµβάσεις.
(Εικόνα 34):

Εικόνα 34: Σελίδα ̟ου ̟αρουσιάζει τη νοµοθεσία δηµοσίων συµβάσεων
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3.4.

Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις

Για να ̟ροβάλετε το ̟εριεχόµενο της υ̟οενότητας «Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες
Συµβάσεις», ενεργο̟οιείστε τη σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες»
της αρχικής σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 35).

Εικόνα 35: Ε̟ιλογή «Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις»

Στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζεται κατάλογος βέλτιστων ̟ρακτικών
διεκ̟εραίωσης δηµοσίων συµβάσεων µέσω του συστήµατος, εγχειρίδια χρήσης και
άλλα έγγραφα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες στις δηµόσιες συµβάσεις. Το
διαθέσιµο ̟εριεχόµενο ̟αρουσιάζεται σε µορφή ̟ίνακα ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα
̟αρακάτω ̟εδία (Εικόνα 36):
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος βέλτιστης ̟ρακτικής

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή θέµατος βέλτιστης ̟ρακτικής

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της ̟ληροφορίας στο
σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟ληροφορίες για την εκάστοτε
βέλτιστη ̟ρακτική. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης συνηµµένου
αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου.
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Εικόνα 36: Περιοχή Πληροφοριών - «Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
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αρχική/τελική σελίδα (Εικόνα 37)
̟ληροφορία του ενδιαφέροντος του.

̟ροκειµένου

να

̟ροβάλει/αναζητήσει

Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Εικόνα 37: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.5.

Στατιστικά

Για να ̟ροβάλετε το ̟εριεχόµενο της υ̟οενότητας «Στατιστικά», ενεργο̟οιείστε τη
σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της αρχικής σελίδας του
συστήµατος (Εικόνα 38).

Εικόνα 38: Ε̟ιλογή «Στατιστικά»

Στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζεται κατάλογος στατιστικών στοιχείων ̟ου
αφορούν σε δηµόσιες συµβάσεις (̟.χ. αριθµός συµβάσεων ̟ου έχουν ανατεθεί α̟ό
την Κυ̟ριακή ∆ηµοκρατία, ̟οσοστό ̟ροσφορών ̟ου υ̟οβλήθηκαν µέσω του
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων, αριθµός εγγεγραµµένων
οικονοµικών φορέων, κτλ.). Το διαθέσιµο ̟εριεχόµενο ̟αρουσιάζεται σε µορφή
̟ίνακα ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία (Εικόνα 39):
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος κατηγορίας στατιστικών

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή κατηγορίας στατιστικών

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της ̟ληροφορίας στο
σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟ληροφορίες για την εκάστοτε
κατηγορίας στατιστικών. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης
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συνηµµένου αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου
αρχείου.

Εικόνα 39: Περιοχή Πληροφοριών – «Στατιστικά»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
̟ρώτη/τελευταία σελίδα (Εικόνα 40) ̟ροκειµένου να ̟ροβάλει/αναζητήσει
̟ληροφορία του ενδιαφέροντος του.
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Εικόνα 40: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.6.

Σχετικοί Σύνδεσµοι

Οι σχετικοί σύνδεσµοι είναι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν σε άλλους
διαδικτυακούς τό̟ους. Για να ̟ροβάλετε τον κατάλογο σχετικών συνδέσµων ̟ου
̟αρέχουν ̟ληροφορίες αναφορικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις σε ̟ανευρω̟αϊκό
ε̟ί̟εδο, ενεργο̟οιείστε την σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της
αρχικής σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 41).
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Εικόνα 41: Ε̟ιλογή «Σχετικοί Σύνδεσµοι»

Στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζεται ̟ίνακας µε τους σχετικούς συνδέσµους.
Ο ̟ίνακας α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία (Εικόνα 42):
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος συνδέσµου

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή συνδέσµου

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της ̟ληροφορίας στο
σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟ληροφορίες για τον εκάστοτε
σύνδεσµο. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης συνηµµένου αρχείου
̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου.
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Εικόνα 42: Περιοχή Πληροφοριών – «Σχετικοί Σύνδεσµο»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
̟ρώτη/τελευταία σελίδα (Εικόνα 43).
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 43: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.7.

∆ιαδραστική ̟εριήγηση στο σύστηµα

Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, η διαδραστική ̟εριήγηση ̟αρέχει τη δυνατότητα στους
χρήστες να εξοικειωθούν µε το σύστηµα µέσω της ̟αρουσίασης ενός αριθµού
σεναρίων ̟ου ̟ροσοµοιώνουν τις κυριότερες υ̟οστηριζόµενες α̟ό το σύστηµα
διαδικασίες κατά τη διάρκεια της ροής εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων.
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Για να ̟ροβάλετε το ̟εριεχόµενο της υ̟οενότητας «Ηλεκτρονική ̟εριήγηση
συστήµατος», ενεργο̟οιείστε τη σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες»
της αρχικής σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 44).

Εικόνα 44: Ε̟ιλογή «∆ιαδραστική ̟εριήγηση συστήµατος»

Η σελίδα ανανεώνεται και ̟αρουσιάζεται κατάλογος µε τα βίντεο. Το διαθέσιµο
̟εριεχόµενο ̟αρουσιάζεται σε µορφή ̟ίνακα ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω
̟εδία (Εικόνα 45):
−

Τίτλος: σύντοµος τίτλος σεναρίου

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή σεναρίου

−

Σενάριο (Αγγ): σύνδεσµός µε διαδραστικό ̟εριεχόµενο ̟ου ̟αρουσιάζει το
εκάστοτε σενάριο στα Aγγλικά.

−

Σενάριο (Ελλ): σύνδεσµός µε διαδραστικό ̟εριεχόµενο ̟ου ̟αρουσιάζει το
εκάστοτε σενάριο στα Ελληνικά.
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Εικόνα 45: ∆ιαδραστική Περιήγηση για Οικονοµικούς Φορείς

3.8.

Συχνές Ερωτήσεις

Η υ̟οενότητα των συχνών ερωτήσεων έχει συµβουλευτικό ρόλο. Μέσω αυτής της
ενότητας οι διαχειριστές του συστήµατος δύνανται να δηµοσιεύουν διευκρινιστικές
̟ληροφορίες σχετικά µε συχνά χρησιµο̟οιούµενες λειτουργίες του συστήµατος.
Για να ̟ροβάλετε τον κατάλογο των διαθέσιµων ερωτήσεων/α̟αντήσεων,
ενεργο̟οιείστε την σχετική ε̟ιλογή στο µενού ε̟ιλογών «Πληροφορίες» της αρχικής
σελίδας του συστήµατος (Εικόνα 46).
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Εικόνα 46: Ε̟ιλογή «Συχνές Ερωτήσεις»

Στην
Περιοχή
Πληροφοριών
̟αρουσιάζεται
ερωτήσεων α̟οτελούµενος α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία (Εικόνα 47):

ένας

̟ίνακας

−

Τίτλος: τίτλος ερώτησης

−

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή α̟άντησης

−

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης της ̟ληροφορίας στο
σύστηµα

−

Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες για την
εκάστοτε ερώτηση. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης συνηµµένου
αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου.
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Εικόνα 47: Περιοχή Πληροφοριών – «Συχνές Ερωτήσεις»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
̟ρώτη/τελευταία σελίδα (Εικόνα 48).
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 48: Πλήκτρα ε̟ιλογής

3.9.

Ηµερολόγιο

Η ενότητα «Ηµερολόγιο» έχει ενηµερωτικό ρόλο. Μέσω αυτής ο χρήστης δύναται να
̟ροβάλει ο̟οιοδή̟οτε µήνα, µέσα σε ένα εύρος χρονολογιών και να ε̟ισκο̟ήσει
γεγονότα/ εκδηλώσεις ̟ου έλαβαν/ θα λάβουν χώρα σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες.
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Εξ ορισµού, το ηµερολόγιο ̟αρουσιάζει τον τρέχοντα µήνα ως ενεργό στην αρχική
σελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων (Εικόνα 49).

Εικόνα 49: Ενότητα «Ηµερολόγιο»

Εικόνα 50: Τριγωνικό, διακριτικό
σύµβολο - Εντο̟ισµός ηµεροµηνιών
για
τις
ο̟οίες
υ̟άρχουν
̟ρογραµµατισµένα γεγονότα

Για να ̟ροβάλετε τα ̟ρογραµµατισµένα γεγονότα µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας
ακολουθήστε τα ̟αρακάτω βήµατα:
1. Ε̟ισκό̟ηση γεγονότων/ εκδηλώσεων τρέχοντος µήνα
- Εντο̟ίστε τις ηµεροµηνίες για τις ο̟οίες υ̟άρχουν ̟ρογραµµατισµένες
εκδηλώσεις. Αυτές οι ηµεροµηνίες φέρουν ̟ιο έντονο χρωµατισµό και
ευδιάκριτο τριγωνικό σύµβολο στο ̟άνω δεξιό µέρος του ̟εδίου (Εικόνα 50).
-

Ε̟ιλέξτε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ̟ροβάλετε τις εκδηλώσεις ̟ου
έχουν ̟ρογραµµατιστεί ̟ατώντας ε̟άνω της.

-

Στην Περιοχή Πληροφοριών ̟αρουσιάζεται ̟ίνακας µε τον κατάλογο των
̟ρογραµµατισµένων γεγονότων/ εκδηλώσεων της ηµεροµηνίας ̟ου
ε̟ιλέξατε. Ο ̟ίνακας α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω ̟εδία (Εικόνα 51):
o

Τίτλος: τίτλος γεγονότος

o

Περιγραφή: συνο̟τική ̟εριγραφή γεγονότος

o

Ηµεροµηνία υ̟οβολής: ηµεροµηνία καταχώρησης στο σύστηµα της
̟ληροφορίας ̟ου αφορά στο γεγονός
Συνηµµένο αρχείο: ε̟ικουρικό αρχείο µε ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες για το
εκάστοτε γεγονός. Η διαδικασία ̟ροβολής και α̟οθήκευσης συνηµµένου
αρχείου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 3.1.1 Ανάκτηση συνηµµένου αρχείου.

o
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Εικόνα 51: Περιοχή Πληροφοριών – «Ηµερολόγιο»

Ε̟ι̟λέον, µέσω των ̟λήκτρων ̟ου βρίσκονται στο κάτω δεξί µέρος της ̟εριοχής
̟ληροφοριών ο χρήστης µ̟ορεί να µετακινηθεί σε ε̟όµενη/̟ροηγούµενη/
αρχική/τελική σελίδα (Εικόνα 52).
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ρώτης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής τελευταίας σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ̟ροηγούµενης σελίδας
Πλήκτρο ε̟ιλογής ε̟όµενης σελίδας
Εικόνα 52: Πλήκτρα ε̟ιλογής

2. Ε̟ισκό̟ηση γεγονότων/ εκδηλώσεων µήνα διαφορετικού του τρέχοντος
-

Ε̟ιλέξτε το συνδυασµό µήνα/έτος του ο̟οίου τις ̟ρογραµµατισµένες
εκδηλώσεις ε̟ιθυµείτε να ̟ροβάλετε χρησιµο̟οιώντας την αναδι̟λούµενη
λίστα κάτω α̟ό τον τίτλο «Ηµερολόγιο». Η σελίδα ανανεώνεται και ο µήνας
̟ου ε̟ιλέξατε εµφανίζεται στην οθόνη σας (Εικόνα 53).

-

Για να συνεχίσετε ακολουθήστε τα βήµατα ό̟ως ̟εριγράφονται στην ̟αρ. 1
̟αρα̟άνω.

18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 41 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

Εικόνα 53: Ε̟ιλογή µήνα και έτους
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4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Το σύστηµα ̟αρέχει δύο τύ̟ους αναζήτησης, την α̟λή και τη σύνθετη.
Τόσο ο ένας όσο και οι άλλος τύ̟ος καλύ̟τουν αναζήτηση για ∆ιαγωνισµούς,
Οργανισµούς και Χρήστες.

4.1. Α̟λή Αναζήτηση
Προκειµένου να ̟ραγµατο̟οιήσετε α̟λή αναζήτηση:
1. Ε̟ιλέξτε τον Τύ̟ο µέσω της λίστας ε̟ιλογών.
2. Παρέχετε την ̟λήρη ονοµασία της εγγραφής ̟ου αναζητάτε ή τµήµα της
χρησιµο̟οιώντας το σύµβολο * (wildcard) στα σηµεία ̟ου ̟αραλεί̟ονται.
3. Πατήστε το κουµ̟ί Αναζήτηση.
4. Εφόσον υ̟άρχουν α̟οτελέσµατα, ̟αρουσιάζονται σε µορφή ̟ίνακα.
Μ̟ορείτε να δείτε τις λε̟τοµέρειες ενός α̟οτελέσµατος ενεργο̟οιώντας το
σχετικό δεσµό.

Εικόνα 54: Α̟λή αναζήτηση

4.2. Σύνθετη Αναζήτηση
Προκειµένου να ̟ραγµατο̟οιήσετε σύνθετη αναζήτηση:
1. Ενεργο̟οιήστε το σύνδεσµο Σύνθετη Αναζήτηση
2. Ε̟ιλέξτε αντικείµενο αναζήτησης ̟ατώντας το κατάλληλο κουµ̟ί.
3. Παρέχετε την ̟λήρη ονοµασία ενός ή ̟ολλών ̟εδίων, ή τµήµα τους
χρησιµο̟οιώντας το σύµβολο * (wildcard) στα σηµεία ̟ου ̟αραλεί̟ονται.
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Πχ. στην Εικόνα 55 έχει ̟αρασχεθεί Τίτλος: Προµήθεια*.
4. Πατήστε το κουµ̟ί Αναζήτηση.
5. Εφόσον υ̟άρχουν α̟οτελέσµατα, ̟αρουσιάζονται σε µορφή ̟ινακα.
Μ̟ορείτε να δείτε τις λε̟τοµέρειες ενός α̟οτελέσµατος ενεργο̟οιώντας το
σχετικό δεσµό.

Εικόνα 55: Σύνθετη αναζήτηση διαγωνισµού
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Εικόνα 56: Σύνθετη αναζήτηση οργανισµού

Εικόνα 57: Σύνθετη αναζήτηση χρήστη
18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 45 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 46 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
5.1.

Εγγραφή (Οικονοµικός Φορέας)

Η εγγραφή Οικονοµικού Φορέα µ̟ορεί να γίνει είτε µέσω της κεντρικής σελίδας του
συστήµατος, όταν την ε̟ισκεφτείτε ως α̟λός ε̟ισκέ̟της, είτε να ̟ραγµατο̟οιηθεί
α̟ό τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος.
Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο “Εγγραφείτε ως Οικονοµικός Φορέας” (Εικόνα 58) και θα
οδηγηθείτε στην σελίδα “Εγγραφή Οικονοµικού Φορέα ” (Εικόνα 59).

Εικόνα 58: Εγγραφή ως Οικονοµικός Φορέας
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Εικόνα 59: Σελίδα εγγραφής Οικονοµικού Φορέα

Στην φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται, συµ̟ληρώστε υ̟οχρεωτικά τα ̟εδία µε αστερίσκο,
τον κωδικό “CAPTCHA” ̟ου εµφανίζεται στη φόρµα και ό̟οια άλλη ̟ροαιρετική
̟ληροφορία ε̟ιθυµείτε. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν µ̟ορείτε να αναγνωρίσετε τους
χαρακτήρες του κωδικού “CAPTCHA” τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί “Ανανέωση κωδικού”
και ένας νέος κωδικός θα εµφανιστεί. Μετά την συµ̟λήρωση των ̟εδίων θα ̟ρέ̟ει
να ̟ατήσετε το κουµ̟ί Έγκριση & Συνέχεια. Εάν δεν έχετε συµ̟ληρώσει όλα τα
υ̟οχρεωτικά ̟εδία τότε το σύστηµα θα ̟αρουσιάσει ένα µήνυµα, σε κόκκινο φόντο,
στην κορυφή της σελίδας το ο̟οίο αναφέρει το υ̟οχρεωτικό ̟εδίο το ο̟οίο δεν έχει
συµ̟ληρωθεί. Ο τίτλος του ̟εδίου ̟αρουσιάζεται σε µορφή συνδέσµου ώστε να
µ̟ορεί να ε̟ιλεχθεί και να οδηγηθείτε στο ̟εδίο αυτό (Εικόνα 60).
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Εικόνα 60: Μήνυµα σφάλµατος κατά την εγγραφή Οργανισµού

Εφόσον η έγκριση της φόρµας είναι ε̟ιτυχής θα οδηγηθείτε στη σελίδα
“Καταχώρηση Κωδικών CPV ” (Εικόνα 61).
Εάν ε̟ιθυµείτε να ε̟αναφέρετε τη φόρµα στην αρχική της κατάσταση (Εικόνα 59),
τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟αναφορά αρχικών ρυθµίσεων.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση.
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Εικόνα 61: Σελίδα καταχώρησης Κωδικών CPV

Η ε̟ιλογή κωδικών CPV δεν είναι υ̟οχρεωτική ο̟ότε µ̟ορείτε να ̟ροχωρήσετε στο
ε̟όµενο στάδιο εγγραφής ̟ατώντας το κουµ̟ί Ε̟όµενη. Μ̟ορείτε να ε̟ιστρέψετε
στη διαδικασία καταχώρησης κωδικών CPV σε µεταγενέστερο στάδιο µέσω της
λειτουργίας ∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ε̟ιστρέψετε στη φόρµα εγγραφής Οικονοµικού Φορέα (Εικόνα 59)
τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Πίσω.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση.
Καταχώρηση Κωδικών CPV
Προκειµένου να εισάγετε κωδικό Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV):
1. Ενεργο̟οιήστε το εικονίδιο της αναζήτησης (

) στο ̟εδίο CPV.

2. Στο ̟αράθυρο ε̟ιλογής έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
•

Ε̟ιλογή κωδικού α̟ό Κύριο Κατάλογο CPV.
o Πατήστε το κουµ̟ί Προσθήκη στον Κατάλογο (Εικόνα 62).


Η ̟λήρης ̟αρουσίαση των κωδικών σε δενδρική δοµή
είναι δυνατή µέσω των συµβόλων + -.

o

Ε̟ιλέξετε κωδικό ̟ατώντας δύο φορές µε το ̟οντίκι στο όνοµα
του

o

Κάθε ε̟ιλεγµένος κωδικός εµφανίζεται στο τµήµα Ε̟ιλεγµένοι
Κωδικοί.


Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τη σειρά εµφάνισης
µεταξύ ̟ολλα̟λών ε̟ιλογών κωδικών µέσω των ανάλογων
συµβόλων (
(

•

) καθώς και να διαγράψετε ε̟ιλογές

).

Αναζήτηση κωδικού.
o
o

18/11/2009

-

Παρέχετε ̟λήρη τίτλο ή αριθµό κωδικού είτε τµήµα τους στο ̟εδίο
Αναζήτηση (Εικόνα 62).
Πατήστε το κουµ̟ί Αναζήτηση.

o

Τα α̟οτελέσµατα
Αναζήτησης.

εµφανίζονται

στο

τµήµα

Α̟οτελέσµατα

o

Πατήστε το κουµ̟ί Προσθήκη στον Κατάλογο (Εικόνα 62).
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o

Κάθε ε̟ιλεγµένος κωδικός εµφανίζεται στο τµήµα Ε̟ιλεγµένοι
Κωδικοί.


Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τη σειρά εµφάνισης
µεταξύ ̟ολλα̟λών ε̟ιλογών κωδικών µέσω των ανάλογων
συµβόλων (

-

) καθώς και να διαγράψετε ε̟ιλογές

(
).
3. Πατήστε το κουµ̟ί Υ̟οβολή.

Εικόνα 62: Ε̟ιλογή κωδικών CPV ̟ρος εισαγωγή

4. Οι ε̟ιλεγµένοι κωδικοί ̟αρουσιάζονται στο ̟εδίο CPV Κωδικοί Ενδιαφέροντος
ό̟ως τους καθορίσατε (Εικόνα 63).

Εικόνα 63: Ε̟ιλεγµένοι Κωδικοί Ενδιαφέροντος

5. Εάν θέλετε να διαγράψετε κά̟οια α̟ό τις καταχωρήσεις τότε ε̟ιλέξτε τον κωδικό
̟ου ε̟ιθυµείτε και ̟ατήστε το κουµ̟ί ∆ιαγραφή Κωδικού (
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6. Πατήστε το κουµ̟ί Ε̟όµενη για να οδηγηθείτε στο ε̟όµενο στάδιο εγγραφής και
στη σελίδα “Εγγραφή ∆ιαχειριστή Οικονοµικού Φορέα (∆ΟΦ)” (Εικόνα 64).
Σηµείωση: Οι Οικονοµικοί Φορείς θα ενηµερώνονται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα
(µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) όταν ̟ροκηρύσσονται διαγωνισµοί µε τους
κωδικούς CPV ̟ου έχουν ορίσει. Λόγω του ότι το σύστηµα δε µ̟ορεί να ελέγξει την
̟αράδοση των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµίου στο χρήστη, τονίζεται ότι η εν
λόγω λειτουργία ̟αρέχεται για διευκόλυνση και δε µ̟ορεί να αντικαταστήσει τις
λειτουργίες αναζήτησης µέσω του συστήµατος.

Εικόνα 64: Εγγραφή ∆ιαχειριστή Οικονοµικού Φορέα

Στην φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται, συµ̟ληρώστε υ̟οχρεωτικά τα ̟εδία µε αστερίσκο
και ό̟οια άλλη ̟ροαιρετική ̟ληροφορία ε̟ιθυµείτε. Μετά την συµ̟λήρωση των
̟εδίων θα ̟ρέ̟ει να ̟ατήσετε το κουµ̟ί Τέλος. Εάν δεν έχετε συµ̟ληρώσει όλα τα
υ̟οχρεωτικά ̟εδία, τότε το σύστηµα θα ̟αρουσιάσει ένα µήνυµα, σε κόκκινο φόντο,
στην κορυφή της σελίδας το ο̟οίο αναφέρει το υ̟οχρεωτικό ̟εδίο το ο̟οίο δεν έχει
συµ̟ληρωθεί. Ο τίτλος του ̟εδίου ̟αρουσιάζεται σε µορφή συνδέσµου ώστε να
µ̟ορεί να ε̟ιλεχθεί και να οδηγηθείτε στο ̟εδίο αυτό (Εικόνα 65).
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Εικόνα 65: Μήνυµα σφάλµατος κατά την εγγραφή ∆ιαχειριστή Οικονοµικού Φορέα

Εάν ε̟ιθυµείτε να ε̟αναφέρετε τη φόρµα στην αρχική της µορφή (Εικόνα 64) τότε
̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟αναφορά αρχικών ρυθµίσεων.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ε̟ιστρέψετε στη σελίδα Καταχώρησης Κωδικών CPV (Εικόνα 61)
τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Πίσω.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία τότε ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση.
Εφόσον όλα τα υ̟οχρεωτικά ̟εδία έχουν συµ̟ληρωθεί, ̟ατήστε το κουµ̟ί Τέλος
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ε̟ιτυχώς, θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα του συστήµατος στην ο̟οία θα υ̟άρχει
αντίστοιχο µήνυµα σε ̟ράσινο φόντο (Εικόνα 66).
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Εικόνα 66: Ε̟ιτυχής εγγραφή Οικονοµικού Φορέα

Μετά την ε̟ιτυχή εγγραφή του Οικονοµικού Φορέα θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό
µήνυµα (e-mail) µε το όνοµα χρήστη, τον κωδικό ε̟ιβεβαίωσης και ένα αρχείο PDF
µε τις λε̟τοµέρειες του Οικονοµικού Φορέα.
Πρέ̟ει να σηµειωθεί εδώ ότι η εγγραφή του Οικονοµικού Φορέα θα είναι εκκρεµής
έως ότου εγκριθεί α̟ό τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος. Εφόσον εγκριθεί η εγγραφή θα
λάβετε άλλο ηλεκτρονικό µήνυµα (email) το ο̟οίο θα σας ενηµερώνει για την
έγκριση του οργανισµού σας. Ο οργανισµός ̟λέον θα είναι ενεργός και θα έχει τη
δυνατότητα να υ̟οβάλλει ̟ροσφορές χωρίς κανένα ̟εριορισµό. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο
οργανισµός δεν έχει λάβει την έγκριση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος, ο̟οιαδή̟οτε
̟ροσφορά έχει υ̟οβληθεί δε θα µ̟ορεί να συµµετάσχει στη διαδικασία ανοίγµατος
και κατ’ ε̟έκταση στη διαδικασία αξιολόγησης.
Σηµείωση: Για να εγκριθεί ο λογαριασµό σας α̟ό τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
̟ρέ̟ει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ̟ου ̟εριγράφονται στο σχετικό ηλεκτρονικό
µήνυµα (email) ̟ου θα λάβετε κατά την διάρκεια της εγγραφής σας.
Σηµείωση: Τονίζεται ότι ο κωδικός ενεργο̟οίησης/ε̟ιβεβαίωσης δε µ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθεί αντί του κωδικού ̟ρόσβασης ̟ου καθορίσατε κατά τη διάρκεια
εγγραφής. Ο ̟ρώτος, θα ζητηθεί α̟ό το σύστηµα µόνο µετά την ̟ρώτη ε̟ιτυχή
είσοδο σας στο σύστηµα ή µετά α̟ό τρο̟ο̟οίηση κωδικού ̟ρόσβασης και/ή
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµίου.

5.2.

Σύνδεση - Α̟οσύνδεση

Οι εγγεγραµµένοι χρήστες, ανάλογα µε τα δικαιώµατα ̟ρόσβασής τους, µ̟ορούν να
α̟οκτήσουν εξατοµικευµένη ̟ρόσβαση στο σύστηµα ̟αρέχοντας το Όνοµα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης στη σελίδα ̟ου ανοίγει µετά την ε̟ιλογή του συνδέσµου
«Είσοδος» α̟ό το µενού ε̟ιλογών της αρχικής σελίδας του συστήµατος (βλ. Εικόνα
67).
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Εικόνα 67: Είσοδος στο
Ηλεκτρονικό
Σύστηµα
Σύναψης Συµβάσεων

Εικόνα
68:
Ε̟ιτυχής
είσοδος στο Ηλεκτρονικό
Σύστηµα
Σύναψης
Συµβάσεων

Εικόνα
χρήστη

69:

Α̟οσύνδεση

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου είναι δυνατή η ε̟αλήθευση των δια̟ιστευτηρίων του χρήστη
(Εικόνα 68), αυτός α̟οκτά ̟ρόσβαση στο σύστηµα έως ότου είτε α̟οφασίσει ο ίδιος
να α̟οσυνδεθεί είτε το σύστηµα διακόψει αυτόµατα (για λόγους ασφαλείας) την
σύνδεση του λόγω µακράς ̟εριόδου αδράνειας.
Οι χρήστες µ̟ορούν να α̟οσυνδεθούν ο̟οιαδή̟οτε στιγµή ενεργο̟οιώντας την
ε̟ιλογή «Α̟οσύνδεση» στο µενού ε̟ιλογών «Είσοδος» της αρχικής σελίδας του
συστήµατος (βλ. Εικόνα 69). Η ε̟ιλογή «Α̟οσύνδεση» είναι διαθέσιµη µόνο σε
χρήστες ̟ου είναι ήδη συνδεδεµένοι στο σύστηµα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι δυνατή η ε̟αλήθευση των δια̟ιστευτηρίων του
χρήστη, το σύστηµα ̟ροβάλει µήνυµα σφάλµατος και ενηµερώνει το χρήστη ότι
̟αρέχονται µέχρι 3 ̟ροσ̟άθειες εισόδου (βλ. Εικόνα 70).
Σηµείωση: Μετά την τρίτη ανε̟ιτυχή ̟ροσ̟άθεια εισόδου, η χρήση του
λογαριασµού διακό̟τεται. Για την ε̟αναλειτουργία του, ο χρήστης ̟ρέ̟ει να
ε̟ικοινωνήσει είτε µε τον ∆ιαχειριστή του Οικονοµικού Φορέα (∆ΟΦ), είτε µε τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Εικόνα 70: Ανε̟ιτυχής είσοδος στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο χρήστης ̟ροσ̟αθήσει να εισέλθει στο σύστηµα χωρίς να
εισάγει όνοµα χρήστη ή/και κωδικό ̟ρόσβασης, εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος
̟ου τον ενηµερώνει ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι α̟αραίτητα για την είσοδό του (βλ.
Εικόνα 71).
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Εικόνα 71: Όνοµα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης α̟αιτούνται.

5.2.1. Πρώτη Σύνδεση στο Σύστηµα
Σε κάθε είσοδο στο σύστηµα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Οργανισµός δεν έχει ακόµα
ε̟ικυρωθεί α̟ό τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος θα εµφανίζεται ένα µήνυµα σε κόκκινο
φόντο το ο̟οίο θα ̟ροειδο̟οιεί/ενηµερώνει για το γεγονός αυτό (Εικόνα 72).

Εικόνα 72: Ενεργο̟οίηση λογαριασµού χρήστη µη ε̟ικυρωµένου Οργανισµού

Κατά την ̟ρώτη σας σύνδεση στο σύστηµα θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα:
1. Υ̟οβολή κωδικού ε̟ιβεβαίωσης/ενεργο̟οίησης λογαριασµού
Παρέχετε τον κωδικό ̟ου λάβατε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
̟ου δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.
Πατήστε το κουµ̟ί Υ̟οβολή (Εικόνα 73).

Εικόνα 73: Ενεργο̟οίηση λογαριασµού
18/11/2009
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2. Α̟οδοχή συµφωνίας
Παρουσιάζονται όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος.
Αφού διαβάσετε το ̟εριεχόµενο για ενηµέρωση σας, ̟ατήστε το κουµ̟ί
Α̟οδοχή (Εικόνα 74).

Εικόνα 74: Α̟οδοχή συµφωνίας

3. Γνωστο̟οίηση α̟αιτήσεων συστήµατος
Παρουσιάζονται οι ελάχιστες α̟αιτήσεις του συστήµατος ως ̟ρος τη
διαµόρφωση του υ̟ολογιστή σας, ̟ου ̟ρέ̟ει να ικανο̟οιούνται
̟ροκειµένου να είστε σε θέση να χρησιµο̟οιήσετε το σύστηµα.
Πατήστε το κουµ̟ί Τέλος (Πήγαινε στο Προφίλ µου) (Εικόνα 75).
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Εικόνα 75: Α̟αιτήσεις συστήµατος

4. Ε̟εξεργασία λογαριασµού (Εικόνα 76)
Παρουσιάζονται οι λε̟τοµέρειες του ̟ροσω̟ικού σας λογαριασµού.
Στη σελίδα αυτή έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

18/11/2009

•

Να αλλάξετε ή να ̟ροσθέσετε ̟ληροφορίες.
Για να α̟οθηκευτούν οι νέες ̟ληροφορίες ̟ατήστε το κουµ̟ί
Α̟οθήκευση.

•

Να αφήσετε τις ̟ληροφορίες του λογαριασµού σας ως έχουν.
Πατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση.
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Εικόνα 76: Ε̟εξεργασία λογαριασµού

Μετά την ε̟εξεργασία του λογαριασµού θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα –
κατάλογο εργασιών.
Σηµείωση: Για λόγους ασφαλείας συνίσταται να αλλάξετε τον κωδικό ̟ρόσβασης
σας στο σύστηµα µετά την ̟ρώτη σας σύνδεση σε αυτό.

5.3.

Ξεχάσατε τον κωδικό ̟ρόσβασης σας;

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ξεχάσετε τον κωδικό ̟ρόσβασής σας, ενεργο̟οιείστε τον
σχετικό σύνδεσµο στο µενού ε̟ιλογών «Είσοδος» της αρχικής σελίδας του
συστήµατος ̟ροκειµένου να λάβετε οδηγίες για τις ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να
̟ραγµατο̟οιήσετε για να έχετε ξανά δυνατότητα ̟ρόσβασης στο σύστηµα (Εικόνα
77).
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Εικόνα 77: «Ξεχάσατε τον κωδικό ̟ρόσβασής σας;»

Συγκεκριµένα, το σύστηµα σας ενηµερώνει ότι ̟ρέ̟ει να ε̟ικοινωνήσετε µε το
∆ιαχειριστή του Οικονοµικού Φορέα ή µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (Εικόνα
78).

Εικόνα 78: Οδηγίες ̟ρος το χρήστη για ε̟ανάκτηση δυνατότητας ̟ρόσβασης στο σύστηµα
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5.4.

∆ιαχείριση Λογαριασµού

Προκειµένου να ε̟εξεργαστείτε το λογαριασµό σας, ενεργο̟οιήστε την ε̟ιλογή
«Ε̟εξεργασία Προφίλ» στο µενού ε̟ιλογών «Είσοδος» (Εικόνα 79).

Εικόνα 79: Ε̟εξεργασία Προφίλ

Με εξαίρεση το όνοµα χρήστη ̟ου δεν είναι δυνατό να τρο̟ο̟οιηθεί, στη σελίδα
ε̟εξεργασίας έχετε τη δυνατότητα να ε̟εξεργαστείτε τα στοιχεία ̟ου δόθηκαν κατά
τη δηµιουργία του λογαριασµού. Η διαδικασία ε̟εξεργασίας είναι ίδια µε τη
διαδικασία εισαγωγής κατά τη δηµιουργία του χρήστη (Εικόνα 80).
Σηµείωση: τα ̟εδία µε αστερίσκο είναι υ̟οχρεωτικά.
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Εικόνα 80: Ε̟εξεργασία Λογαριασµού

Αφού ενηµερώσετε τα στοιχεία του λογαριασµού σας ε̟ιλέξτε «Α̟οθήκευση»
̟ροκειµένου να α̟οθηκεύσετε τις αλλαγές ̟ου ̟ραγµατο̟οιήσατε. Το σύστηµα σας
ενηµερώνει για την ε̟ιτυχή ενηµέρωση του λογαριασµού σας µε ένα σχετικό µήνυµα
(Εικόνα 81).

Εικόνα 81: Ε̟ιτυχής ε̟εξεργασία λογαριασµού

Αν για ο̟οιοδή̟οτε λόγω δεν ε̟ιθυµείτε να α̟οθηκεύσετε τις αλλαγές ε̟ιλέξτε
«Ακύρωση» ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθετε στην «Αρχική Σελίδα Χρήστη» και στον
κατάλογο εργασιών σας (Εικόνα 82).
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Εικόνα 82: Κατάλογος εργασιών χρήστη
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6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
6.1.

∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα

Η διαχείριση Οικονοµικού Φορέα µ̟ορεί να γίνει µέσω της αρχικής σελίδας χρήστη,
αφού ̟ρώτα έχετε εισέλθει χρησιµο̟οιώντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό
̟ρόσβασης. Πρέ̟ει να σηµειωθεί εδώ ότι ο ∆ιαχειριστής Οικονοµικού Φορέα (∆ΟΦ)
µε τον Χρήστη Οικονοµικού Φορέα (ΧΟΦ) έχουν διαφορετικά δικαιώµατα
̟ρόσβασης όσον αφορά την διαχείριση του Οργανισµού στον ο̟οίο ανήκουν.

6.1.1. ∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα α̟ό ∆ΟΦ
Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο ∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα (Εικόνα 83) και θα
οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Οργανισµού” (Εικόνα 84).

Εικόνα 83: Ε̟ιλογή διαχείρισης Οικονοµικού Φορέα α̟ό ∆ΟΦ
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Εικόνα 84: Σελίδα ε̟ισκό̟ησης Οργανισµού για ∆ΟΦ

Ε̟εξεργασία Οργανισµού
Για να αλλάξετε ή να ̟ροσθέσετε ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν τον Οργανισµό,
̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟εξεργασία Οργανισµού και θα οδηγηθείτε στη σελίδα
“Ε̟εξεργασία Προφίλ Οργανισµού” (Εικόνα 85). Στη φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται,
συµ̟ληρώστε ή αλλάξτε τις ̟ληροφορίες των ̟εδίων, χωρίς να αφήσετε κά̟οιο ̟εδίο
µε αστερίσκο κενό, και ̟ατήστε το κουµ̟ί Α̟οθήκευση ώστε να α̟οθηκευτούν οι
̟ροσθήκες/αλλαγές ̟ου ̟ραγµατο̟οιήσατε. Για να ε̟αναφέρετε τη σελίδα στην
αρχική κατάσταση, ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟αναφορά αρχικών ρυθµίσεων. Εάν
ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση και θα
οδηγηθείτε και ̟άλι στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Οργανισµού” (Εικόνα 84).
Α̟ό την σελίδα “Ε̟εξεργασία Προφίλ Οργανισµού” µ̟ορείτε να διαχειριστείτε και
τους χρήστες του οργανισµού ̟ατώντας είτε το κουµ̟ί Προσθήκη Χρήστη (βλ.
Προσθήκη Χρήστη) είτε το κουµ̟ί Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών (βλ. Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών).
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Εικόνα 85: Ε̟εξεργασία Προφίλ Οργανισµού

Ε̟εξεργασία Κωδικών CPV
Για να ̟ροσθέσετε ή να διαγράψετε κωδικούς CPV ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟εξεργασία
Κωδικών CPV στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Οργανισµού” (Εικόνα 84) και θα
οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 86). Η διαδικασία ̟ου ̟ρέ̟ει να
ακολουθήσετε είναι η ίδια µε τη διαδικασία για την καταχώρηση των κωδικών κατά
την εγγραφή του οργανισµού (βλ. Καταχώρηση Κωδικών CPV).
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Εικόνα 86: Ε̟εξεργασία Κωδικών CPV

Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών
Για να δείτε τους εγγεγραµµένους χρήστες του οργανισµού στο σύστηµα ̟ατήστε στη
σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Οργανισµού” (Εικόνα 84) το κουµ̟ί Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών και
θα οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 93).
Για τις ενέργειες ̟ου µ̟ορείτε να ̟ραγµατο̟οιήσετε στη συγκεκριµένη σελίδα και
για τη διαδικασία ̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί δείτε το κεφάλαιο 6.2 ∆ιαχείριση
Χρηστών.
Προσθήκη Χρήστη
Για να ̟ροσθέσετε έναν χρήστη στο σύστηµα ̟ατήστε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση
Οργανισµού” (Εικόνα 84) το κουµ̟ί Προσθήκη Χρήστη και θα οδηγηθείτε στην
ανάλογη σελίδα (Εικόνα 94). Για τη διαδικασία ̟ροσθήκης χρήστη δείτε το
υ̟οκεφάλαιο Προσθήκη Χρήστη στο κεφάλαιο 6.2 ∆ιαχείριση Χρηστών.
η-Πιστο̟οίηση
Για να δείτε τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν εκδοθεί για τον οργανισµό σας, ̟ατήστε το
κουµ̟ί η-Πιστο̟οίηση και θα οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 87). Για
κάθε η-̟ισο̟οιητικό ̟αρουσιάζεται ̟ληροφορία ̟ου αφορά τον τίτλο του (όνοµα),
την ̟ερίοδο κατά την ο̟οία θεωρείτε έγκυρο, την κατάσταση του (ενεργό ή όχι) και
τη µέθοδο ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε για την ε̟ικύρωση του η-̟ιστο̟οιητικού. Τα η̟ιστο̟οιητικά δηµιουργούνται α̟ό την Αρχή Πιστο̟οίησης. Ένα η-̟ιστο̟οιητικό
µ̟ορεί να ̟εριέχει/ε̟ικυρώνει διάφορες ̟ληροφορίες και/ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ου
έχουν εκδοθεί για τον οργανισµό α̟ό διάφορες κρατικές υ̟ηρεσίες και άλλους
φορείς.

Εικόνα 87: Ε̟ισκό̟ηση η-Πιστο̟οιητικών οργανισµού
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6.1.2. ∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα α̟ό ΧΟΦ
Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο “∆ιαχείριση Οικονοµικού Φορέα” (Εικόνα 88) και θα
οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Οργανισµού” (Εικόνα 89).

Εικόνα 88: Ε̟ιλογή διαχείρισης Οικονοµικού Φορέα α̟ό ΧΟΦ

Ο χρήστης Οικονοµικού Φορέα έχει το δικαίωµα µόνο να δει τους εγγεγραµµένους
χρήστες του οργανισµού στο σύστηµα. Πατήστε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση
Οργανισµού” (Εικόνα 89) το κουµ̟ί Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών και θα οδηγηθείτε στην
ανάλογη σελίδα (Εικόνα 90).

Εικόνα 89: Σελίδα ε̟ισκό̟ησης Οργανισµού α̟ό ΧΟΦ
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Εικόνα 90: Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών α̟ό ΧΟΦ

Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” διαλέξτε τον χρήστη ̟ου ε̟ιθυµείτε ε̟ιλέγοντας
τον ανάλογο σύνδεσµο και θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Λογαριασµού”
για τον ε̟ιλεγµένο χρήστη (Εικόνα 91).

Εικόνα 91: Ε̟ισκό̟ηση Λογαριασµού

6.2.

∆ιαχείριση Χρηστών

Η διαχείριση Χρηστών µ̟ορεί να γίνει µέσω της αρχικής σελίδας χρήστη, αφού
̟ρώτα έχετε εισέλθει χρησιµο̟οιώντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό ̟ρόσβασης.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ιαχειριστής Οικονοµικού Φορέα (∆ΟΦ) µε τον Χρήστη
Οικονοµικού Φορέα (ΧΟΦ) έχουν διαφορετικά δικαιώµατα ̟ρόσβασης όσον αφορά
τη διαχείριση των χρηστών του Οργανισµού.
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6.2.1. ∆ιαχείριση Χρηστών α̟ό ∆ΟΦ
Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο ∆ιαχείριση Χρηστών (Εικόνα 92) και θα οδηγηθείτε στη
σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” (Εικόνα 93).

Εικόνα 92: Ε̟ιλογή διαχείρισης Χρηστών α̟ό ∆ΟΦ

Εικόνα 93: Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών

Στη σελίδα αυτή έχετε την ε̟ιλογή είτε της ̟ροσθήκης ενός νέου χρήστη είτε της
ε̟εξεργασίας του λογαριασµού ενός υ̟άρχοντος χρήστη.
Προσθήκη Χρήστη
Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” ̟ατήστε το κουµ̟ί Προσθήκη Χρήστη και θα
οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 94).
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Εικόνα 94: Σελίδα ̟ροσθήκης χρήστη

Στην φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται, ε̟ιλέξτε τον ρόλο του νέου χρήστη (Εικόνα 95) και
στη συνέχεια συµ̟ληρώστε υ̟οχρεωτικά τα ̟εδία µε αστερίσκο και ό̟οια άλλη
̟ροαιρετική ̟ληροφορία ε̟ιθυµείτε.
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Εικόνα 95: Ρόλος Λογαριασµού

Μετά την συµ̟λήρωση των ̟εδίων θα ̟ρέ̟ει να ̟ατήσετε το κουµ̟ί Α̟οθήκευση
ώστε ο νέος χρήστης να ̟ροστεθεί στον οργανισµό και συνε̟ώς στο σύστηµα (Εικόνα
96). Ο λογαριασµός του νέου χρήστη θα είναι ανενεργός και θα ̟ρέ̟ει να
ακολουθηθεί η διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 5.2- Σύνδεση Α̟οσύνδεση
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Εικόνα 96: Ε̟ιτυχής ̟ροσθήκη χρήστη

Εάν δεν έχετε συµ̟ληρώσει όλα τα υ̟οχρεωτικά ̟εδία τότε το σύστηµα θα
̟αρουσιάσει ένα µήνυµα, σε κόκκινο φόντο, στην κορυφή της σελίδας το ο̟οίο
αναφέρει το υ̟οχρεωτικό ̟εδίο το ο̟οίο δεν έχει συµ̟ληρωθεί. Ο τίτλος του ̟εδίου
̟αρουσιάζεται σε µορφή συνδέσµου ώστε να µ̟ορεί να ε̟ιλεχθεί και να οδηγηθείτε
στο ̟εδίο αυτό.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχετε συµ̟ληρώσει ορισµένα ̟εδία και θέλετε να ε̟αναφέρεται τη
σελίδα στην αρχική της κατάσταση ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟αναφορά αρχικών
ρυθµίσεων.
Εάν θέλετε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση και θα
οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα.
Ε̟εξεργασία Λογαριασµού
Για να αλλάξετε ή να ̟ροσθέσετε ̟ληροφορίες στο λογαριασµό κά̟οιου
εγγεγραµµένου χρήστη, στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” ε̟ιλέξτε το λογαριασµό
̟ου ε̟ιθυµείτε να ε̟εξεργαστείτε και ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟εξεργασία Λογαριασµού
(Εικόνα 97).
Θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟εξεργασία Λογαριασµού” (Εικόνα 98).
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Εικόνα 97: Ε̟ιλογή λογαριασµού ̟ρος ε̟εξεργασία

Εικόνα 98: Σελίδα ε̟εξεργασίας λογαριασµού

Στη φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται, συµ̟ληρώστε ή αλλάξτε τις ̟ληροφορίες των ̟εδίων,
χωρίς να αφήσετε κά̟οιο ̟εδίο µε αστερίσκο κενό, και ̟ατήστε το κουµ̟ί
Α̟οθήκευση ώστε να α̟οθηκευτούν οι ̟ροσθήκες/αλλαγές ̟ου ̟ραγµατο̟οιήσατε.
Εάν ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση και
θα οδηγηθείτε και ̟άλι στην αρχική σελίδα.
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6.2.2. ∆ιαχείριση Χρηστών α̟ό ΧΟΦ
Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο “∆ιαχείριση Χρηστών” (Εικόνα 99) και θα οδηγηθείτε στη
σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” (Εικόνα 97).

Εικόνα 99: Ε̟ιλογή διαχείρισης Χρηστών α̟ό ΧΟΦ

Ο χρήστης Οικονοµικού Φορέα έχει το δικαίωµα µόνο να δει τους εγγεγραµµένους
χρήστες του οργανισµού στο σύστηµα.
Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Χρηστών” διαλέξτε τον χρήστη ̟ου ε̟ιθυµείτε ε̟ιλέγοντας
τον ανάλογο σύνδεσµο και θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση Λογαριασµού”
για τον ε̟ιλεγµένο χρήστη.

6.3.

Οι ∆ιαγωνισµοί µου

Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο “Οι ∆ιαγωνισµοί µου” (Εικόνα 100) και θα οδηγηθείτε στην
ανάλογη σελίδα., ό̟ου ̟αρατίθενται οι διαγωνισµοί µε τους ο̟οίους έχει
συσχετισθεί ο χρήστης (Εικόνα 101).

Εικόνα 100: Ε̟ιλογή ε̟ισκό̟ησης διαγωνισµών
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Εικόνα 101: Λίστα διαγωνισµών ̟ου έχει συσχετισθεί ο χρήστης

6.4.

Μη αυτόµατη Ειδο̟οίηση

Ο ∆ιαχειριστής Οικονοµικού Φορέα έχει τη δυνατότητα να στείλει µη αυτόµατες
ειδο̟οιήσεις σε ό̟οιους χρήστες του οργανισµού ε̟ιθυµεί (Εικόνα 102).

Εικόνα 102: Σελίδα µη αυτόµατης ειδο̟οίησης

Στην φόρµα ̟ου ̟αρουσιάζεται συµ̟ληρώστε υ̟οχρεωτικά τα ̟εδία µε αστερίσκο.
Για να ε̟ιλέξετε τους χρήστες στους ο̟οίους θέλετε να σταλεί η ειδο̟οίηση έχετε δύο
ε̟ιλογές:
1. Πατήστε το κουµ̟ί αναζήτησης ( ), ε̟ιλέξτε τους χρήστες α̟ό τη σελίδα
α̟οτελεσµάτων (Εικόνα 103) και ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟ιλογή.
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Εικόνα 103: Αναζήτηση χρηστών για α̟οστολή µη αυτόµατης ειδο̟οίησης

2. Ε̟ιλέξτε το κουτί ε̟ιλογής Όλοι οι χρήστες του Οικονοµικού Φορέα.
Πατήστε το κουµ̟ί Α̟οστολή Ειδο̟οίησης για να σταλεί η ειδο̟οίηση.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση και θα
οδηγηθείτε στην “Αρχική Σελίδα Χρήστη”.
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7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης συµβάσεων ̟εριλαµβάνει µια σειρά ε̟ιλογών
και εργασιών οι ο̟οίες ̟αρέχουν στον ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα όλες τις
α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες για τους διαγωνισµούς. Τα ̟αρακάτω κεφάλαια
̟εριγράφουν τις λε̟τοµέρειες κάθε ε̟ιλογής ή εργασίας.

7.1.

Προκήρυξη και Έγγραφα διαγωνισµού

Για να δείτε την ̟ροκήρυξη και τα έγγραφα ενός διαγωνισµού θα ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να
εντο̟ίσετε τον διαγωνισµό. Αυτό µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µέσω των λειτουργιών
αναζήτησης (κεφάλαιο 4). Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι κωδικοί CPV ̟ου έχουν δηλωθεί
α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα κατά την εγγραφή του (κεφάλαιο 5.1) ταιριάζουν µε τους
αντίστοιχους του διαγωνισµού ή όταν ο διαγωνισµός ε̟ιβάλει την ρητή ̟ρόσκληση
συγκεκριµένων Οικονοµικών Φορέων (̟.χ. στην ̟ερί̟τωση διαγωνισµού µε
δια̟ραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση ̟ροκήρυξης), οι Οικονοµικοί Φορείς
ειδο̟οιούνται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα για τη σχετική ̟ροκύρηξη διαγωνισµού.
Αφού εντο̟ίσετε το διαγωνισµό, µεταβείτε στη σελίδα Ε̟ισκό̟ηση ∆ιαγωνισµού
ενεργο̟οιώντας το σύνδεσµο στον τίτλο του διαγωνισµού.
Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση ∆ιαγωνισµού” ̟ατήστε το Προβολή Μενού ∆ιαγωνισµού
και α̟ό τις ̟ροβληθείσες ε̟ιλογές, ε̟ιλέξτε “Προκήρυξη & Έγγραφα ” (Εικόνα 104)
και θα οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 105).

Εικόνα 104: Ε̟ιλογή εγγράφων διαγωνισµού
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Εικόνα 105: Έγγραφα διαγωνισµού

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Οργανισµός σας δεν έχει συσχετισθεί µε τον διαγωνισµό του
ο̟οίου τα έγγραφα ε̟ιθυµείτε να ανακτήσετε τότε θα ανοίξει ένα ̟αράθυρο µέσω
του ο̟οίου θα µ̟ορέσετε να συσχετίσετε τους χρήστες ̟ου ε̟ιθυµείτε µε το
συγκεκριµένο διαγωνισµό (Εικόνα 106). Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, το σύστηµα θα
ενηµερώνει αυτόµατα τους ε̟ιλεγµένους χρήστες για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του
διαγωνισµού, ̟.χ στην ̟ερί̟τωση ̟ου δηµοσιευθούν καινούρια έγγραφα,
διευκρινίσεις ή ̟ροκηρύξεις.
Ε̟ιλέξετε µια α̟ό τις τρεις ε̟ιλογές ̟ου θα σας ̟αρουσιαστούν στο ̟αράθυρο και
̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟ιλογή. Το α̟οτέλεσµα θα είναι ο κάθε χρήστης ̟ου
συσχετίσθηκε µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό να τον βλέ̟ει στη σελίδα “Οι
∆ιαγωνισµοί µου”.
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Εικόνα 106: Συσχετισµός χρηστών µε διαγωνισµό

Το κουµ̟ί Φόρτωση Zip αρχείου σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε είτε να
α̟οθηκεύσετε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού στον ̟ροσω̟ικό σας υ̟ολογιστή
(Εικόνα 107).

Εικόνα 107: Φόρτωση Zip αρχείου

Εάν ε̟ιθυµείτε να ανοίξετε τα έγγραφα του διαγωνισµού ̟ατήστε το κουµ̟ί
Open/Άνοιγµα ενώ αν ε̟ιθυµείτε να τα α̟οθηκεύσετε ̟ατήστε το κουµ̟ί
Save/Α̟οθήκευση.
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Για να δείτε την ̟ροκήρυξη του διαγωνισµού ̟ατήστε την καρτέλα “Προκηρύξεις”
και µετά στο σύνδεσµο της ̟ροκήρυξης ̟ου ε̟ιθυµείτε (Εικόνα 108).

Εικόνα 108: Προκήρυξη διαγωνισµού

Σηµείωση: Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσ̟αθήσετε να ανακτήσετε έγγραφα
διαγωνισµού χωρίς να συνδεθείτε στο σύστηµα (µε όνοµα χρήστη και κωδικό
̟ρόσβασης), αυτό θα σας ενηµερώνει ότι χωρίς ̟ροηγούµενη σύνδεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δε µ̟ορεί να γνωρίζει ότι ενδιαφέρεστε για το διαγωνισµό και δε
θα λαµβάνετε ̟εραιτέρω ενηµέρωση για το συγκεκριµένο διαγωνισµό.

7.2.

∆ιαχείριση αυτόµατων ειδο̟οιήσεων

Μέσω της ε̟ιλογής διαχείρισης αυτόµατων ειδο̟οιήσεων ο ∆ιαχειριστής
Οικονοµικού Φορέα ε̟ιλέγει ̟οιοι εγγεγραµµένοι χρήστες του οργανισµού του θα
συσχετιστούν µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό ούτως ώστε να λαµβάνουν όλα τα
σχετικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τα ο̟οία α̟οστέλλονται α̟ό το
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων. Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση
∆ιαγωνισµού” ̟ατήστε το Προβολή Μενού ∆ιαγωνισµού και α̟ό τις ̟ροβληθείσες
ε̟ιλογές, ε̟ιλέξτε “∆ιαχείριση αυτόµατων ειδο̟οιήσεων” (Εικόνα 109) και θα
οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα (Εικόνα 110).
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Εικόνα 109: Ε̟ιλογή διαχείρισης αυτόµατων ειδο̟οιήσεων

Εικόνα 110: ∆ιαχείριση αυτόµατων ειδο̟οιήσεων

Εάν ο Οργανισµός σας έχει συσχετισθεί µε τον συγκεκριµένο διαγωνισµό και
αναλόγως µε το ̟οιους χρήστες έχετε ε̟ιλέξει να συσχετισθούν, τότε οι ε̟ιλογές
αυτές θα εµφανιστούν στη σελίδα διαχείρισης αυτόµατων ειδο̟οιήσεων. Εάν ο
Οργανισµός σας δεν έχει συσχετισθεί µε τον συγκεκριµένο διαγωνισµό τότε στο
Πλαίσιο συνδυαστικών ε̟ιλογών θα δείτε ̟ροε̟ιλεγµένη την καταχώριση
“Ε̟ιλογή”. Ε̟ιλέξτε µία α̟ό τις καταχωρήσεις “Συσχετισµένο” ή “Μη συσχετισµένο”
αναλόγως εάν ε̟ιθυµείτε ή όχι ο συγκεκριµένος χρήστης να λαµβάνει τις αυτόµατες
ειδο̟οιήσεις α̟ό το σύστηµα. Όταν ολοκληρώσετε τις ε̟ιλογές σας ̟ατήστε το
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κουµ̟ί Α̟οθήκευση αλλαγών εάν ε̟ιθυµείτε να α̟οθηκεύσετε τις ε̟ιλογές σας,
αλλιώς ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση.

7.3.

∆ιευκρινίσεις

Μέσω της ε̟ιλογής “∆ιευκρινίσεις” µ̟ορείτε είτε να υ̟οβάλετε αιτήµατα για
διευκρινίσεις για ένα συγκεκριµένο διαγωνισµό είτε να δείτε δηµοσιευµένες
α̟αντήσεις σε υ̟οβληθείσες ερωτήσεις α̟ό άλλους Οικονοµικούς Φορείς. Ε̟ι̟λέον,
µ̟ορείτε να δείτε διευκρινίσεις ̟ου έχουν δηµοσιευτεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή
χωρίς την υ̟οβολή αιτήµατος.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν δηµοσιευτεί διευκρινίσεις α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, θα
υ̟άρχει σχετική ένδειξη στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση ∆ιαγωνισµού” (Εικόνα 111).

Εικόνα 111: Ένδειξη για τη δηµοσίευση νέων διευκρινίσεων

Στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση ∆ιαγωνισµού” ̟ατήστε το Προβολή Μενού ∆ιαγωνισµού
και α̟ό τις ̟ροβληθείσες ε̟ιλογές, ε̟ιλέξτε “∆ιευκρινίσεις” (Εικόνα 112) και θα
οδηγηθείτε στην ανάλογη σελίδα. Αν δεν υ̟άρχουν δηµοσιευµένες α̟αντήσεις σε
κά̟οιο αίτηµα για διευκρινίσεις τότε θα δείτε την Εικόνα 113 αλλιώς θα δείτε όλες τις
δηµοσιευµένες α̟αντήσεις α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ό̟ως στην Εικόνα 114.
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Εικόνα 112: Ε̟ιλογή ∆ιευκρινίσεων

Εικόνα 113: Σελίδα διευκρινίσεων χωρίς δηµοσιευµένες α̟αντήσεις
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Εικόνα 114: Σελίδα διευκρινίσεων µε δηµοσιευµένες α̟αντήσεις

Στην ̟αρα̟άνω σελίδα, ̟ατώντας το κουµ̟ί Λήψη όλων των διευκρινίσεων έχετε
τη δυνατότητα είτε να α̟οθηκεύσετε το̟ικά ένα αρχείο τύ̟ου .zip µε όλες τις
διευκρινίσεις για το διαγωνισµό είτε να τις ανοίξετε και να τις δείτε σε µορφή PDF
αρχείου.
Για να υ̟οβάλλετε αίτηµα για διευκρίνηση ̟ατήστε στην καρτέλα Αιτήµατα για
∆ιευκρινίσεις και θα οδηγηθείτε στην ανάλογη φόρµα (Εικόνα 116).
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Οργανισµός σας δεν έχει συσχετισθεί µε το διαγωνισµό για
τον ο̟οίο θέλετε να υ̟οβάλλεται αίτηµα για διευκρίνιση, τότε ένα ̟αράθυρο θα
εµφανιστεί µέσω του ο̟οίου θα µ̟ορέσετε να συσχετίσετε τους χρήστες ̟ου
ε̟ιθυµείτε µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό (Εικόνα 115).
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Εικόνα 115: Συσχετισµός χρηστών µε διαγωνισµό

Α̟ό τις τρεις ε̟ιλογές ̟ου θα σας ̟αρουσιαστούν στο ̟αράθυρο ε̟ιλέξτε αυτήν ̟ου
ε̟ιθυµείτε και ̟ατήστε το κουµ̟ί Ε̟ιλογή. Το α̟οτέλεσµα θα είναι ο κάθε χρήστης
̟ου συσχετίσθηκε µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό να τον βλέ̟ει στη σελίδα “Οι
∆ιαγωνισµοί µου”.

Εικόνα 116: Σελίδα υ̟οβολής αιτήµατος για διευκρίνιση

Θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να συµ̟ληρώσετε τον τίτλο του αιτήµατος, να ε̟ιλέξτε τη
γλώσσα στην ο̟οία θα υ̟οβάλλετε το αίτηµα σας και να ̟εριγράψτε αναλυτικά το
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αίτηµά σας στα ανάλογα ̟εδία. Μ̟ορείτε ε̟ίσης να ̟ροσαρτήσετε κά̟οιο
συνοδευτικό έγγραφο στο ανάλογο ̟εδίο. Για να υ̟οβάλλεται το αίτηµά σας
̟ατήστε το κουµ̟ί Α̟οστολή Αιτήµατος και θα οδηγηθείτε στην καρτέλα
“∆ιευκρινίσεις” µε το ανάλογο µήνυµα ε̟ιτυχούς α̟οστολής του αιτήµατος (Εικόνα
117).
Αν ε̟ιθυµείτε να ακυρώσετε την όλη διαδικασία ̟ατήστε το κουµ̟ί Ακύρωση και θα
οδηγηθείτε στη σελίδα “Ε̟ισκό̟ηση ∆ιαγωνισµού”.

Εικόνα 117: Ε̟ιτυχής α̟οστολή αιτήµατος διευκρίνισης
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8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης συµβάσεων ̟εριλαµβάνει µια εξειδικευµένη
εφαρµογή για την ̟ροετοιµασία ηλεκτρονικών Προσφορών, καθώς και µια σελίδα
υ̟οβολής και διαχείρισης των ηλεκτρονικών Προσφορών.
Για να υ̟οβάλετε µια Προσφορά θα ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να εντο̟ίσετε τον σχετικό
∆ιαγωνισµό, στη συνέχεια να δηµιουργήσετε την ηλεκτρονική σας Προσφορά, και
τέλος, να την υ̟οβάλλετε στο Σύστηµα. Τα ̟αρακάτω κεφάλαια ̟εριγράφουν τις
λε̟τοµέρειες κάθε βήµατος.

8.1.

Σελίδα Ε̟ισκό̟ησης Προσφορών

Το ̟ρώτο βήµα για την υ̟οβολή µιας ηλεκτρονικής Προσφοράς είναι ο εντο̟ισµός
του σχετικού διαγωνισµού. Αυτό µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί είτε µέσω του
µηχανισµού Σύνθετης Αναζήτησης, είτε µέσω της λειτουργίας Οι ∆ιαγωνισµοί µου
εφόσον έχει ήδη γίνει συσχετισµός του χρήστη µε το ∆ιαγωνισµό.
Η ̟ρόσβαση στη σελίδα Ε̟ισκό̟ησης Προσφορών ̟αρέχετε α̟ό το µενού του
∆ιαγωνισµού µε την ε̟ιλογή Προσφορές (Εικόνα 118).

Εικόνα 118: Πρόσβαση στη Σελίδα Ε̟ισκό̟ησης Προσφορών α̟ό το Μενού ∆ιαγωνισµού

Η σελίδα Ε̟ισκό̟ησης Προσφορών α̟οτελείται α̟ό τρία τµήµατα, ό̟ως
α̟εικονίζεται στην Εικόνα 119:
1. ∆ηµιουργία Προσφορών
2. Κατάλογος Προσφορών σε κατάσταση ̟ροσχεδίου
3. Κατάλογος Προσφορών ̟ου έχουν υ̟οβληθεί
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Εικόνα 119: Η σελίδα Ε̟ισκό̟ησης Προσφορών

8.1.1. Τµήµα ∆ηµιουργίας Προσφορών
Αυτό το τµήµα ̟εριλαµβάνει τις α̟αιτούµενες λειτουργίες για την δηµιουργία µιας
νέας Προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα, υ̟οστηρίζονται δύο τρό̟οι δηµιουργίας
̟ροσφορών: εντός του Ηλεκτρονικού Συστήµατος και εκτός του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος. Και για τις δύο ̟ερι̟τώσεις ̟αρέχεται ένα Εργαλείο ∆ηµιουργίας
Προσφορών.
∆ηµιουργία Προσφοράς εκτός του συστήµατος
Εφόσον ε̟ιλέξετε να δηµιουργήσετε την ̟ροσφορά σας εκτός του συστήµατος, θα
χρειαστεί αρχικά να ανακτήσετε την εφαρµογή, µέσω του κουµ̟ιού Εργαλείο
∆ηµιουργίας Προσφορών. Στην συνέχεια, θα ̟ρέ̟ει να κατεβάσετε την
̟ροκαθορισµένη δοµή ̟ροσφορών για τον τρέχοντα διαγωνισµό, ̟ατώντας το
κουµ̟ί ∆οµή Προσφοράς.
Αφού ανακτήσετε και α̟οσυµ̟ιέσετε το Εργαλείο ∆ηµιουργίας Προσφορών,
εκτελέστε το αρχείο TenderPreparationTool.exe. Θα ανοίξει το ̟αράθυρο του
εργαλείου, ό̟ως ̟αρουσιάζεται στην Εικόνα 120. Στην συνέχεια ανοίξτε το αρχείο
δοµής Προσφοράς, χρησιµο̟οιώντας την αντίστοιχη λειτουργία του Εργαλείου
(Άνοιγµα). Περισσότερες λε̟τοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του Εργαλείου
∆ηµιουργίας Προσφορών ̟αρέχονται στο κεφάλαιο 8.2.
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Εικόνα 120: Εργαλείο Προετοιµασίας Προσφορών (εκτός Συστήµατος)

Σηµείωση: Το Εργαλείο ∆ηµιουργίας Προσφορών α̟αιτεί να υ̟άρχει
εγκατεστηµένη στο σύστηµά σας η Java έκδοση 1.5 ή µεταγενέστερη. Ε̟ισκεφθείτε τον
ιστοτό̟ο http://java.com/en/download/index.jsp για να την ανακτήσετε.

∆ηµιουργία Προσφοράς εντός του συστήµατος
Η έκδοση του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών ̟ου υ̟άρχει ενσωµατωµένη στο
σύστηµα είναι ̟ροσβάσιµη µέσω το κουµ̟ιού ∆ηµιουργία Προσφοράς.
Πατώντας το κουµ̟ί αυτό, θα µεταφερθείτε στην σελίδα του εργαλείου. Το εργαλείο
θα ανοίξει αυτόµατα τη δοµή της Προσφοράς για τον ε̟ιλεγµένο ∆ιαγωνισµό.
Ε̟ι̟λέον, χρησιµο̟οιώντας την ενσωµατωµένη έκδοση του εργαλείου, έχετε µια
̟λήρη λίστα των Προσφορών ̟ου έχετε ετοιµάσει στον Κατάλογο Προσφορών σε
κατάσταση ̟ροσχεδίου (ενότητα 8.1.2).
Σηµείωση: Για λόγους ασφαλείας και διαφάνειας, οι ̟ροσφορές ̟ου
δηµιουργούνται µε το εργαλείο α̟οθηκεύονται α̟οκλειστικά στο δικό σας
υ̟ολογιστή και όχι στο σύστηµα. Ως εκ τούτου, εάν για ο̟οιοδή̟οτε λόγο διαγραφεί
η ̟ροσφορά α̟ό τον υ̟ολογιστή σας ̟ριν υ̟οβληθεί στο σύστηµα, δεν υ̟άρχει
τρό̟ος να την ανακτήσετε.
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8.1.2. Κατάλογος Προσφορών σε κατάσταση ̟ροσχεδίου
Αυτό το τµήµα ̟εριέχει έναν ̟ίνακα µε τις ̟ροσφορές ̟ου έχετε ετοιµάσει
χρησιµο̟οιώντας την ενσωµατωµένη στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προσφορών έκδοση
του Εργαλείου Προετοιµασίας Προσφορών. Παρουσιάζει βασικές ̟ληροφορίες,
ό̟ως το όνοµα του χρήστη ̟ου δηµιούργησε την Προσφορά, και την ώρα
α̟οθήκευσης (Εικόνα 121).
Έχετε τη δυνατότητα να ε̟εξεργαστείτε ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσφορά ̟ου βρίσκεται µέσα
σε αυτόν τον ̟ίνακα, ε̟ιλέγοντας την και ̟ατώντας το κουµ̟ί Ε̟εξεργασία.
Εναλλακτικά, µ̟ορείτε να διαγράψετε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟ροσφορές του ̟ίνακα,
ε̟ιλέγοντάς την µε τον ίδιο τρό̟ο, και ̟ατώντας το κουµ̟ί ∆ιαγραφή.

Εικόνα 121: Προσφορές σε κατάσταση ̟ροσχέδιο

8.1.3. Κατάλογος Προσφορών ̟ου έχουν υ̟οβληθεί
Το τµήµα αυτό ̟αρουσιάζει τις Προσφορές ̟ου έχουν υ̟οβληθεί στο σύστηµα, και
ε̟ιτρέ̟ει την υ̟οβολή νέων Προσφορών, ή τη διαγραφή Προσφορών ̟ου έχουν ήδη
υ̟οβληθεί, εφόσον δεν έχουν ̟εράσει τα αντίστοιχα χρονικά ̟εριθώρια. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου ο ∆ιαγωνισµός ̟εριλαµβάνει κύκλους (̟χ. κλειστή διαδικασία ό̟ου
στον ̟ρώτο κύκλο γίνεται η ̟ρο-ε̟ιλογή και στο δεύτερο η ανάθεση),
χρησιµο̟οιήστε τις καρτέλες ̟ου αντιστοιχούν σε κάθε κύκλο για να δείτε τις
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλατε στους διάφορους κύκλους, ή να υ̟οβάλλετε νέες
Προσφορές στον τρέχοντα κύκλο.
Σηµείωση: Κάθε κύκλος έχει διαφορετικό αρχείο ∆οµής Προσφοράς.
Χρησιµο̟οιώντας το κουµ̟ί ∆οµή Προσφοράς (ενότητα 8.1.1) µ̟ορείτε ανά ̟άσα
στιγµή να κατεβάσετε το αρχείο ∆οµής Προσφοράς του τρέχοντος κύκλου.
Η υ̟οβολή µιας νέας Προσφοράς ̟εριλαµβάνει την υ̟οβολή του Ψηφιακού
Α̟οτυ̟ώµατος και την υ̟οβολή του Πακέτου Προσφοράς. Πατώντας το ̟λήκτρο
Υ̟οβολή
Ψ(ηφιακού)/Α(̟οτυ̟ώµατος)
του
Π(ακέτου)/Π(ροσφοράς)
θα
µεταφερθείτε σε µια νέα σελίδα ό̟ου θα ̟ρέ̟ει να ανεβάσετε το Ψηφιακό
Α̟οτύ̟ωµα του Πακέτου Προσφοράς και να δώσετε ένα όνοµα στην Προσφορά σας.
Εφόσον ανεβάσατε το ψηφιακό α̟οτύ̟ωµα ε̟ιτυχώς, θα λάβετε ένα µήνυµα
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τον Κωδικό Παραλαβής του Ψηφιακού
Α̟οτυ̟ώµατος.
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Στη συνέχεια, και εφόσον οι χρονικοί ̟εριορισµοί το ε̟ιτρέ̟ουν, ̟ρέ̟ει να
υ̟οβληθεί το Πακέτο Προσφοράς. Ε̟ιλέξτε την Προσφορά α̟ό τον κατάλογο και
̟ατήστε το κουµ̟ί Υ̟οβολή Π(ακέτου)/Π(ροσφοράς). Στην σελίδα ̟ου θα ανοίξει,
ε̟ιλέξτε και ανεβάστε το Πακέτο Προσφοράς σας ̟ου αντιστοιχεί στο Ψηφιακό
Α̟οτύ̟ωµα ̟ου έχετε υ̟οβάλει.
Εφόσον ανεβάσετε το Πακέτο Προσφοράς ε̟ιτυχώς, θα λάβετε ένα µήνυµα
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τον Κωδικό Παραλαβής του Πακέτου Προσφοράς.
Σηµείωση: Τα Ψηφιακά Α̟οτυ̟ώµατα ̟ου δηµιουργούνται α̟ό το Εργαλείο
∆ηµιουργίας Προσφορών ̟εριλαµβάνουν στο όνοµά τους το κείµενο
“DIGITAL_PRINT.txt”, ενώ τα Πακέτα Προσφορών το κείµενο “TENDER.zip”.
Το σύστηµα σας ε̟ιτρέ̟ει να υ̟οβάλλετε Προσφορές είτε αυτές έχουν δηµιουργηθεί
µε το Εργαλείο ∆ηµιουργίας Προσφορών, είτε όχι. Συνε̟ώς, έχετε την δυνατότητα
να υ̟οβάλετε το Πακέτο Προσφοράς σας σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή αρχείου. Ωστόσο, το
Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα του Πακέτου Προσφοράς σας θα ̟ρέ̟ει να είναι έγκυρο και
να αντιστοιχεί σε αυτό. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση διατρέχετε τον κίνδυνο η Προσφορά
σας να α̟ορριφθεί. Στην ενότητα 8.1.1 µ̟ορείτε να βρείτε οδηγίες για τη δηµιουργία
Ψηφιακού Α̟οτυ̟ώµατος α̟ό αρχεία ̟ου δεν ακολουθούν την ̟ροκαθορισµένη
µορφή, µε χρήση του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών.

8.2.

∆ηµιουργία Προσφοράς

Η διαδικασία ∆ηµιουργίας µιας Προσφοράς ̟ραγµατο̟οιείται µε την χρήση του
Εργαλείου Προετοιµασίας Προσφορών. Τόσο η ενσωµατωµένη όσο και η αυτόνοµη
έκδοση του εργαλείου ̟ροσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα.

8.2.1. Βασικά στοιχεία του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών
Η ∆ιε̟αφή Χρήστη
Η διε̟αφή χρήστη του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών είναι σχεδιασµένη µε
γνώµονα τη χρηστικότητα. Παρακάτω ̟εριγράφεται η διαρρύθµιση της διε̟αφής
χρήστη του συστήµατος.
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Εικόνα 122: ∆ιαρρύθµιση της ∆ιε̟αφής Χρήστη του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών

Η ∆ιε̟αφή Χρήστη του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών α̟οτελείται α̟ό τρεις
̟εριοχές, ό̟ως α̟εικονίζονται στην Εικόνα 122:
1. Το Μενού:
Αυτή η ̟εριοχή είναι δεσµευµένη για τα κουµ̟ιά του µενού του συστήµατος,
µέσω των ο̟οίων µ̟ορεί να γίνει χρήση των λειτουργιών ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το
σύστηµα.
2. Η ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής:
Αυτό το ̟λαίσιο ̟αρουσιάζει την Προσφορά σε δενδρική µορφή. Η ̟λοήγηση σε
συγκεκριµένο Φάκελο/Κατηγορία/Υ̟οκατηγορία είναι εφικτή ε̟ιλέγοντας το
αντίστοιχο όνοµα εντός του ̟λαισίου. Ε̟ιλέγοντας τα εικονίδια Ε̟έκτασης ή
Σύµ̟τυξης δί̟λα α̟ό ένα Φάκελο/Κατηγορία/Υ̟οκατηγορία, ε̟εκτείνεται ή
συµ̟τύσσεται το αντίστοιχο τµήµα.
3. Η ̟εριοχή Εργασίας:
Το ̟λαίσιο αυτό ̟αρουσιάζει τα ̟εριεχόµενα της ε̟ιλεγµένης ενότητας
(Φάκελου/Κατηγορίας/Υ̟οκατηγορίας) και ε̟ιτρέ̟ει τη συµ̟λήρωση των
α̟αιτούµενων ̟ληροφοριών.
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Τα στοιχεία του Μενού
Το Μενού (Εικόνα 123) ̟εριλαµβάνει τα κουµ̟ιά ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν στον χρήστη να
εκτελέσει τις ̟αρεχόµενες λειτουργίες.

Εικόνα 123: Μ̟άρα Μενού

Ο ακόλουθος ̟ίνακας ̟εριέχει την ̟εριγραφή της λειτουργικότητας κάθε κουµ̟ιού
του Μενού:
Άνοιγµα: Άνοιγµα ενός αρχείου Προσφοράς. Εάν είναι ένα έγκυρο αρχείο
̟ροσφοράς ̟ροερχόµενο το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Σύναψης Συµβάσεων, το
Εργαλείο ∆ηµιουργίας Προσφορών θα ̟ροβάλλει την δοµή του και θα
ε̟ιτρέψει στον χρήστη να συµ̟ληρώσει τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες. Εάν
ανοιχθεί ένα αρχείο ̟ου δεν ακολουθεί το ̟ρότυ̟ο του Συστήµατος, το
εργαλείο ε̟ιτρέ̟ει στον χρήστη να δηµιουργήσει ένα Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα για
το αρχείο αυτό. Το ίδιο κουµ̟ί ε̟ιτρέ̟ει στον χρήστη να ανοίξει ηµιτελείς
̟ροσφορές και να συνεχίσει την ε̟εξεργασία τους.
Α̟οθήκευση: Α̟οθηκεύει το αρχείο Προσφοράς.
Α̟οθήκευση ως: Α̟οθηκεύει το αρχείο Προσφοράς µε διαφορετικό όνοµα και
σε σηµείο ̟ου ε̟ιλέγεται α̟ό το χρήστη.
Ε̟ικύρωση: Ελέγχει το αρχείο Προσφοράς για λάθη (̟.χ. ένα υ̟οχρεωτικό
Κριτήριο ̟ου δεν έχει συµ̟ληρωθεί α̟ό τον χρήστη).
∆ηµιουργία Πακέτου: ∆ηµιουργία ενός Πακέτου Προσφοράς και ενός
Ψηφιακού Α̟οτυ̟ώµατος ̟ου αντιστοιχεί στην Προσφορά, για υ̟οβολή στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων.
∆ηµιουργία Αρχείου PDF: ∆ηµιουργία ενός εκτυ̟ώσιµου αρχείου PDF µε όλη
την ̟ληροφορία της Προσφοράς.
Ε̟ιλογή Γλώσσας : Αλλαγή γλώσσας σε Ελληνικά (el) ή Αγγλικά (en).
Βοήθεια: Προβολή του οδηγού χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή.
Περί: Προβολή ̟ληροφοριών ̟ερί του Εργαλείου ∆ηµιουργίας Προσφορών.
Πίνακας 1: Λειτουργικότητα Κουµ̟ιών Μενού Μ̟άρας

Η ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής
Η ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής (Εικόνα 124) ̟αρέχει µία ά̟οψη της δοµής της
Προσφοράς σε δενδρική µορφή. Η ρίζα του δένδρου ονοµάζεται Προσφορά, και
ακριβώς κάτω της βρίσκονται οι Φάκελοι (Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής, Τεχνικό
Μέρος, Οικονοµικός Φάκελος). Εντός των φακέλων υ̟άρχουν οι Κατηγορίες και οι
Υ̟οκατηγορίες (Εικόνα 124).
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ∆ιαγωνισµός ̟εριέχει Τµήµατα (Lots), η ιεράρχηση
διαφορο̟οιείται. Η ρίζα του δένδρου είναι ̟άλι η Προσφορά, αλλά κάτω της
βρίσκονται οι Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής, και τα Τµήµατα. Εντός των τµηµάτων
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βρίσκονται τα Τεχνικά Μέρη και οι Οικονοµικοί Φάκελοι, και εντός αυτών οι
Κατηγορίες και Υ̟οκατηγορίες τους (Εικόνα 125)

Εικόνα 124: Περιοχή ∆ενδρικής ∆οµής

Εικόνα 125: Περιοχή ∆ενδρικής ∆οµής σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ∆ιαγωνισµός ̟εριλαµβάνει
Τµήµατα

Τα εικονίδια ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής ̟εριγράφονται
στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
Ρίζα του ∆ένδρου: Η ρίζα του δένδρου είναι η Προσφορά. Μετά την
Ε̟ικύρωση της Προσφοράς, στην ενότητα αυτή εµφανίζονται τα
α̟οτελέσµατα της Ε̟ικύρωσης. Ε̟ίσης, εάν ̟εριέχονται Τµήµατα στην
Προσφορά, η ενότητα αυτή ε̟ιτρέ̟ει στο χρήστη να διαλέξει τα Τµήµατα τα
ο̟οία θα συµ̟εριληφθούν στο Πακέτο Προσφοράς (δεδοµένου ότι αυτή η
ε̟ιλογή ̟αρέχεται στις ̟ροϋ̟οθέσεις του ∆ιαγωνισµού).
Ε̟έκταση: Συµβολίζει το γεγονός ότι ̟ερισσότερα ε̟ί̟εδα ̟εριλαµβάνονται
εντός της ε̟ιλεγµένης ενότητας. Ε̟ιλέγοντας το σύµβολο αυτό, εµφανίζεται
το ε̟όµενο εσωτερικό ε̟ί̟εδο (Κατηγορία/Υ̟οκατηγορία).
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Σύµ̟τυξη: Ε̟ιλέγοντας αυτό το εικονίδιο κρύβονται τα εσωτερικά ε̟ί̟εδα
της ενότητας.
Ένδειξη Προσοχής: Υ̟άρχει ελλι̟ής ή λανθασµένη ̟ληροφορία σε αυτην
την ενότητα, ή σε κά̟οιαν εντός της.
Ένδειξη OK: Η ε̟ιλεγµένη ενότητα, καθώς και όλες οι ενότητες εντός της,
είναι ̟λήρης (τα υ̟οχρεωτικά ̟εδία έχουν συµ̟ληρωθεί).
Έτη: Εντός του Οικονοµικού Φακέλου, κάθε ξεχωριστό Έτος α̟εικονίζεται ως
ξεχωριστή ενότητα.
Πίνακας 2: Ε̟εξήγηση Εικονιδίων ∆ενδρικής ∆οµής

Η Περιοχή Εργασίας
Η Περιοχή Εργασίας ̟εριλαµβάνει τα στοιχεία του κόµβου ̟ου έχει ε̟ιλεγεί στην
Περιοχή ∆ενδρικής ∆οµής. Η ̟ληροφορία ̟ου ̟αρουσιάζεται εξαρτάται α̟ό τον
τύ̟ο της ε̟ιλεγµένης ενότητας.
Ρίζα του ∆ένδρου
Η ε̟ιλογή της ρίζας του δένδρου, όταν υ̟άρχουν Τµήµατα, ε̟ιτρέ̟ει στο χρήστη να
ε̟ιλέξει τα Τµήµατα ̟ου θα συµ̟εριληφθούν στο Πακέτο Προσφοράς. Εάν οι όροι
του ∆ιαγωνισµού ε̟ιβάλλουν την υ̟οβολή Προσφορών για όλα τα Τµήµατα α̟ό
τους Προσφοροδότες, δεν ε̟ιτρέ̟εται ε̟ιλογή Τµηµάτων αλλά ̟εριλαµβάνονται
όλα εξ’ορισµού στο Πακέτο Προσφοράς.

Εικόνα 126: Περιοχή Εργασίας όταν η ρίζα του δένδρου είναι ε̟ιλεγµένη και η Προσφορά
̟εριλαµβάνει Τµήµατα

Φάκελος/Κατηγορία/Υ̟οκατηγορία
Όταν ένας Φάκελος ή ένα Τµήµα είναι ε̟ιλεγµένο στην ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής, τα
̟εριεχόµενά του εµφανίζονται στην Περιοχή Εργασίας (Εικόνα 127). Η άνω γραµµή
̟εριέχει το όνοµα της ε̟ιλεγµένης ενότητας. Ό̟οιες Κατηγορίες/Υ̟οκατηγορίες
βρίσκονται εντός της, εµφανίζονται σε κίτρινο φόντο και ανοίγουν µε δι̟λό ̟άτηµα.
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Εικόνα 127: Τα ̟εριεχόµενα της Περιοχής Εργασίας όταν µια Κατηγορία έχει ε̟ιλεγεί

Τα εικονίδια και κουµ̟ιά ̟ου χρησιµο̟οιούνται σε αυτήν την ̟εριοχή,
̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
Πάνω: Μεταφέρει το χρήστη στο ανώτερο ε̟ί̟εδο
Μέσα: Ανοίγει την ε̟ιλεγµένη ενότητα
Σήµα Ε̟ιτυχίας: Το Κριτήριο ̟έρασε ε̟ιτυχώς την Ε̟ικύρωση
Σήµα Α̟οτυχίας: Η Ε̟ικύρωση του Κριτηρίου α̟έτυχε
Πίνακας 3: Εικονίδια και κουµ̟ιά της Περιοχής Εργασίας

Τα υ̟οχρεωτικά Κριτήρια της ε̟ιλεγµένης ενότητας εµφανίζονται σε κόκκινο φόντο
ενώ τα ̟ροαιρετικά ̟εδία εµφανίζονται σε άσ̟ρο φόντο (Εικόνα 128). Τα Κριτήρια
µ̟ορούν να ανήκουν σε ο̟οιονδή̟οτε α̟ό τους ακόλουθους τύ̟ους:
1. Πεδία Κειµένου
2. Περιοχές Κειµένου
3. Αριθµοί
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4. Ηµεροµηνίες
5. Χρονικές Περίοδοι
6. Αρχεία
7. Λίστες

Εικόνα 128: Υ̟οχρεωτικά και Προαιρετικά κριτήρια

Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής
Στο φάκελο Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής καλείστε να α̟αντήσετε σε όλα τα κριτήρια
̟ου έχουν οριστεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ε̟ιλογή
να χρησιµο̟οιήσει ηλεκτρονικά ̟ιστο̟οιητικά αντί του καθορισµού µεµονωµένων
κριτηρίων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή η ε̟ιλογή δίδεται α̟ό τη δοµή του διαγωνισµού,
ο Οικονοµικός Φορέας ο ο̟οίος κατέχει ηλεκτρονικό ̟ιστο̟οιητικό ̟ου καλύ̟τει τις
α̟αιτήσεις του εν λόγω τµήµατος του διαγωνισµού, ε̟ιλέγει να το χρησιµο̟οιήσει.
Αυτή η ε̟ιλογή α̟ενεργο̟οιεί τα αντίστοιχα αναλυτικά κριτήρια, ό̟ως φαίνεται
στην Εικόνα 129.
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Εικόνα 129: Χρήση ηλεκτρονικού ̟ιστο̟οιητικού

Σηµείωση:
Μέσω του συστήµατος ̟αρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ̟ιστο̟οίησης των
Οικονοµικών Φορέων. Οι Οικονοµικοί Φορείς ε̟ικοινωνούν µε το διαχειριστή του
συστήµατος και τους φέρνει σε ε̟αφή µε την Αρχή Πιστο̟οίησης, ό̟ου ̟αραδίδουν
τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά για να τους εκδοθεί αντίστοιχο ηλεκτρονικό
̟ιστο̟οιητικό. Κάθε ηλεκτρονικό ̟ιστο̟οιητικό έχει συγκεκριµένο ̟εριεχόµενο και
συγκεκριµένη διάρκεια εγκυρότητας.
Οικονοµικός Φάκελος
Όταν ε̟ιλεγεί ένας Οικονοµικός Φάκελος στην ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής, η Περιοχή
Εργασίας ̟αρουσιάζει µια γενική ά̟οψη των Οικονοµικών ̟ληροφοριών ̟ου έχουν
δοθεί (Εικόνα 130).

Εικόνα 130: Τα ̟εριεχόµενα της Περιοχή Εργασίας όταν έχει ε̟ιλεγεί ένας Οικονοµικός
Φάκελος
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Η ̟ληροφορία ̟ου ̟αρουσιάζεται α̟οτελείται α̟ό:
•

Συνολική Τιµή: Το άθροισµα των τιµών ̟ου καθορίστηκαν σε όλα τα Έτη

•

Συνολική Ανηγµένη Τιµή: Το άθροισµα των υ̟ολογισµένων Ανηγµένων Τιµών
των τιµών ̟ου καθορίστηκαν σε όλα τα Έτη

•

Συνολική Έκ̟τωση: Η Συνολική Έκ̟τωση

•

Συνολική Ανηγµένη Τιµή Έκ̟τωσης: Η Ανηγµένη Τιµή της Συνολικής
Έκ̟τωσης.

•

Τελική Τιµή: Η Τελική Τιµή, µετά την αφαίρεση τυχόν Εκ̟τώσεων στην
Συνολική Τιµή

•

Ανηγµένη Τελική Τιµή: Η Ανηγµένη Τιµή της Τελικής Τιµής
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Έτος σε Οικονοµικό Φάκελο
Εάν ε̟ιλεγεί ένα συγκεκριµένο Έτος ενός Οικονοµικού Φακέλου στην ̟εριοχή
∆ενδρικής ∆οµής, η ̟εριοχή Εργασίας ̟εριλαµβάνει έναν ̟ίνακα µε όλες τις
οικονοµικές τιµές ̟ου ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθούν (Εικόνα 131).

Εικόνα 131: Περιεχόµενα της Περιοχής Εργασίας όταν ένα Έτος ενός Οικονοµικού
Φακέλου είναι ε̟ιλεγµένο

Τα ̟εριεχόµενα αυτού του ̟ίνακα ̟εριλαµβάνουν το όνοµα κάθε Οικονοµικού
Κριτηρίου στο ε̟ιλεγµένο Έτος, και ένα ̟εδίο για τη συµ̟λήρωση της Προσφοράς.
Εάν οι όροι του ∆ιαγωνισµού το ε̟ιτρέ̟ουν, ο Προσφοροδότης µ̟ορεί ε̟ίσης να
ορίσει µία Συνολική Έκ̟τωση. Η Ανηγµένη τιµή και η Ανηγµένη Τιµή µε Έκ̟τωση
θα υ̟ολογιστούν και θα ̟αρουσιαστούν στις κατάλληλες στήλες του ̟ίνακα.
Στην ̟ερί̟τωση διαγωνισµού χωρισµένου σε τµήµατα, το κάθε τµήµα έχει το δικό
του Οικονοµικό Φάκελο. Σε αυτόν ε̟ιτρέ̟εται η εισαγωγή οικονοµικών
̟ληροφοριών για κάθε στοιχείο του τµήµατος χωριστά. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου
ολόκληρο το τµήµα θα κατακυρωθεί σε έναν ̟ροµηθευτή, το εργαλείο υ̟ολογίζει
αυτόµατα τις συνολικές τιµές σε ε̟ί̟εδο τµήµατος.

Εικόνα 132: Περιεχόµενα της Περιοχής Εργασίας όταν ο Οικονοµικού Φακέλου ενός
τµήµατος (χωρίς αξιολόγηση ̟ολλα̟λών ̟ροµηθειών) είναι ε̟ιλεγµένος

Ε̟ι̟λέον, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνισµός ε̟ιτρέ̟ει την ανάθεση ενός τµήµατος
ανά ̟ροµήθεια και σε διαφορετικούς ̟ροσφοροδότες, τότε µιλάµε για την ̟ερί̟τωση
αξιολόγησης ̟ολλα̟λών ̟ροµηθειών. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, όταν ε̟ιλεγεί ένας
Οικονοµικός Φάκελος στην ̟εριοχή ∆ενδρικής ∆οµής, η Περιοχή Εργασίας
̟αρουσιάζει ένα ̟ίνακα µε τα οικονοµικά κριτήρια και µια γενική ά̟οψη των
οικονοµικών ̟ληροφοριών ̟ου έχουν δοθεί (Εικόνα 135). ∆εν υ̟ολογίζεται
συνολική τιµή για ολόκληρο το τµήµα, αλλά µόνο ξεχωριστά για κάθε υ̟οτµήµα/στοιχείο.
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Εικόνα 133: Περιεχόµενα της Περιοχής Εργασίας ενός Οικονοµικού Φακέλου σε
̟ερί̟τωση αξιολόγησης ̟ολλα̟λών ̟ροµηθειών

8.2.2. Χρήση του Εργαλείου Προετοιµασίας Προσφορών
Συµ̟λήρωση Προσφοράς
Η διαδικασία συµ̟λήρωσης µιας Προσφοράς µε τη χρήση του Εργαλείου
Προετοιµασίας Προσφορών α̟οτελείται α̟ό τα ̟αρακάτω βήµατα:
1. Άνοιγµα του ̟ροτύ̟ου Προσφοράς ενός ∆ιαγωνισµού
2. Συµ̟λήρωση των α̟αιτούµενων ̟ληροφοριών στους Φακέλους / Κατηγορίες /
Τµήµατα
3. Ε̟ικύρωση της Προσφοράς
4. Προβολή, Α̟οθήκευση ως αρχείο PDF και εκτύ̟ωση της Προσφοράς
(̟ροαιρετικά)
5. ∆ηµιουργία Πακέτου
Βήµα 1: Άνοιγµα του ̟ροτύ̟ου Προσφοράς ενός ∆ιαγωνισµού
Το ̟ρότυ̟ο Προσφοράς ενός ∆ιαγωνισµού είναι ένα αρχείο XML το ο̟οίο µ̟ορεί
να α̟οκτηθεί α̟ό το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων, και ̟εριλαµβάνει
την ̟εριγραφή των αναµενόµενων ̟ληροφοριών ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριέχονται σε µία
Προσφορά. Το κουµ̟ί Άνοιγµα της ̟εριοχής Μενού ε̟ιτρέ̟ει στο χρήστη να
εντο̟ίσει και να ανοίξει ένα αρχείο ̟ρότυ̟ου Προσφοράς στον υ̟ολογιστή του.
Σηµειώσεις:
•

Κάθε ̟ρότυ̟ο Προσφοράς αντιστοιχεί µόνο σε ένα ∆ιαγωνισµό

•

Ένα ̟ρότυ̟ο Προσφοράς είναι, στην ουσία η δοµή της Προσφοράς
(α̟αιτήσεις) χωρίς τις α̟αντήσεις του ̟ροσφοροδότη

Ο χρήστης µ̟ορεί ε̟ίσης να ανοίξει ̟ροσωρινά α̟οθηκευµένες Προσφορές
µε τον ίδιο τρό̟ο. Αυτό ε̟ιτρέ̟ει την ολοκλήρωση της Προσφοράς σε
̟ερισσότερες α̟ό µια χρήσεις της εφαρµογής.
Σηµαντικό:
•

•

Το άνοιγµα ενός αρχείου ̟ου δεν ακολουθεί την ̟ροκαθορισµένη µορφή
ενός ̟ροτύ̟ου Προσφοράς, δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει το
Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα του ε̟ιλεγµένου αρχείου, κατάλληλο για υ̟οβολή στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων. Για ̟αράδειγµα, εάν ο χρήστης
ε̟ιθυµεί να υ̟οβάλει την Προσφορά του σε µορφή ενός αρχείου κειµένου,
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µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει αυτήν την λειτουργία για να δηµιουργήσει το
Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα του αρχείου κειµένου.
Βήµα 2: Συµ̟λήρωση των α̟αιτούµενων ̟ληροφοριών
Για να συµ̟ληρώσει τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες, ο χρήστης ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέξει
κάθε Φάκελο/Κατηγορία/Τµήµα και να εισάγει ή να ε̟ιλέξει µια τιµή για τα
Κριτήρια. Το εργαλείο θα ενηµερώσει αυτόµατα τον χρήστη εάν µια ε̟ιλογή δεν
είναι συµβατή µε τους ̟εριορισµούς του εν λόγω Κριτηρίου.
Βήµα 3: Ε̟ικύρωση της Προσφοράς
Ο χρήστης µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει το κουµ̟ί Ε̟ικύρωση για να ελέγξει την
Προσφορά του για ̟ιθανές ελλήψεις. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ικύρωση είναι ε̟ιτυχής,
(Εικόνα 134), η Προσφορά είναι έτοιµη για εξαγωγή σε Πακέτο Προσφοράς και
υ̟οβολή. Εάν εντο̟ισθούν ελλήψεις σε µία Προσφορά (Εικόνα 135), θα
̟αρουσιαστούν, µαζί µε ένα σύνδεσµο ̟ου οδηγεί στο αντίστοιχο Κριτήριο ̟ρος
συµ̟λήρωση.

Εικόνα 134: Ε̟ιτυχής ε̟ικύρωση Προσφοράς

Εικόνα 135: Ανε̟ιτυχής ε̟ικύρωση Προσφοράς

Βήµα 4: Προβολή, Α̟οθήκευση ως αρχείο PDF και εκτύ̟ωση της Προσφοράς
18/11/2009

Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων της
Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, για Οικονοµικούς Φορείς
Version: 3.0

Page 103 of 120

Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation
of Electronic Procedures in Conducting Public Procurement Competitions in Cyprus
2007-008740

Ο χρήστης µ̟ορεί ̟ροαιρετικά να εκτυ̟ώσει µια συµ̟ληρωµένη Προσφορά καθώς
και να την εξάγει ως αρχείο PDF. Αυτό µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µε την χρήση του
κουµ̟ιού ∆ηµιουργία Αρχείου PDF, το ο̟οίο θα ανοίξει την ̟ροβολή Εκτύ̟ωσης
(Εικόνα 136).

Εικόνα 136: Προε̟ισκό̟ηση Εκτύ̟ωσης

Το ̟αράθυρο αυτό ε̟ιτρέ̟ει στο χρήστη να δει την Προσφορά ό̟ως αυτή θα
εκτυ̟ωθεί. Ε̟ίσης ε̟ιτρέ̟ει τη δηµιουργία ενός αντιγράφου της εκτύ̟ωσης σε
µορφή PDF αρχείου. Οι λειτουργίες των κουµ̟ιών του µενού της σελίδας αυτής
̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα.
Α̟οθήκευση: Α̟οθηκεύει την εκτύ̟ωση υ̟ό µορφή PDF αρχείου
Εκτύ̟ωση: Εκτυ̟ώνει την Προσφορά
Πλοήγηση: Αλλαγή σελίδας
Μέγεθος Προβολής Σελίδας: Αλλάζει την ̟ροβολή της σελίδας
Ζουµ: Θέτει το ε̟ί̟εδο της εστίασης
Πίνακας 4: Κουµ̟ιά µενού ̟ροβολής Εκτύ̟ωσης

Σηµειώσεις:
•

Για να ∆ηµιουργήσετε ένα αρχείο PDF, η Προσφορά ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να
α̟οθηκευτεί το̟ικά στον υ̟ολογιστή του χρήστη.

Βήµα 5: ∆ηµιουργία Πακέτου
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Το τελευταίο βήµα στη διαδικασία ̟ροετοιµασίας µιας Προσφοράς είναι η
δηµιουργία του Ψηφιακού Α̟οτυ̟ώµατος και του Πακέτου Προσφοράς. Αυτά τα
δυο αρχεία α̟αιτούνται α̟ό το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σύναψης Συµβάσεων για την
έγκυρη υ̟οβολή µιας Προσφοράς. Τα αρχεία αυτά δηµιουργούνται µε τη χρήση του
κουµ̟ιού ∆ηµιουργία Πακέτου. Τα αρχεία θα α̟οθηκευτούν στον φάκελο ̟ου είναι
ήδη α̟οθηκευµένη η Προσφορά, χρησιµο̟οιώντας σαν ̟ρόθεµα του ονόµατος τους
το όνοµα της Προσφοράς ό̟ως καθορίστηκε α̟ό το χρήστη, και σαν κατάληξη τις
λέξεις "_DIGITAL_PRINT" για το Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα και "_TENDER" για το
Πακέτο Προσφοράς.
Σηµειώσεις:
•

Πριν την ∆ηµιουργία Πακέτου Προσφοράς, η Προσφορά ̟ρέ̟ει να έχει
α̟οθηκευτεί το̟ικά στον υ̟ολογιστή σας.

•

Το Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα είναι µια σειρά χαρακτήρων ̟ου δηµιουργούνται
α̟ό έναν αλγόριθµο, και α̟οτελούν µοναδικό αντι̟ρόσω̟ο κάθε
Προσφοράς. Είναι υ̟ολογιστικά αδύνατον να ̟αραχθούν δύο διαφορετικές
Προσφορές ̟ου να αντι̟ροσω̟εύονται α̟ό το ίδιο Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα.
Έτσι, κάθε µετατρο̟ή σε µια Προσφορά ̟ροκαλεί τρο̟ο̟οίηση του
Ψηφιακού Α̟οτυ̟ώµατός της. Κατά την διάρκεια υ̟οβολής σε δύο φάσεις, η
χρήση του Ψηφιακού Α̟οτυ̟ώµατος εξασφαλίζει την ε̟ιβεβαίωση της µη
τρο̟ο̟οίησης των Πακέτων Προσφορών ̟ου υ̟οβλήθηκαν µετά α̟ό την
υ̟οβολή των αντίστοιχων Ψηφιακών Α̟οτυ̟ωµάτων. Το σύστηµα
δηµιουργεί εσωτερικά το Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα των υ̟οβληθέντων Πακέτων
Προσφορών και το συγκρίνει µε το Ψηφιακό Α̟οτύ̟ωµα ̟ου έχει ήδη
υ̟οβληθεί. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ταιριάζουν, η υ̟οβληθείσα Προσφορά
δύναται να α̟ορριφθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή.

8.2.3. Τύ̟οι Κριτηρίων
Η δοµή µιας Προσφοράς α̟οτελείται α̟ό σειρά Κριτηρίων οργανωµένων σε
ενότητες/υ̟οενότητες. Κάθε Κριτήριο είναι ένα ̟ολύ συγκεκριµένο κοµµάτι
̟ληροφορίας, και ανήκει σε έναν α̟ό τους ακόλουθους Τύ̟ους: Πεδίο Κειµένου,
Περιοχή Κειµένου, Αριθµοί, Ηµεροµηνίες, Χρονικές Περίοδοι, Αρχεία, Λίστες. Κάθε
τύ̟ος Κριτηρίου έχει µερικές ιδιότητες, οι ο̟οίες ̟αρουσιάζονται στο Εργαλείο
∆ηµιουργίας Προσφορών, δί̟λα στο εκάστοτε ̟εδίο εισαγωγής. Οι ̟αρεχόµενες
τιµές ̟ρέ̟ει να είναι συµβατές µε τις ιδιότητες του Κριτηρίου. Στην αντίθετη
̟ερί̟τωση η Ε̟ικύρωση θα α̟οτύχει.
Για κάθε Κριτήριο (εκτός α̟ό αυτά τύ̟ου Αρχείου) ο χρήστης µ̟ορεί να ε̟ισυνάψει
ένα Σχετικό Έγγραφο εάν το ε̟ιθυµεί. Για να το ̟ραγµατο̟οιήσει αρκεί να ̟ατήσει
το κουµ̟ί Ε̟ισύναψη Αρχείου και να ε̟ιλέξει το έγγραφο. Για να αφαιρεθεί ένα
ε̟ιλεγµένο Σχετικό Έγγραφο α̟ό την Προσφορά, ο χρήστης ̟ρέ̟ει να ̟ατήσει το
κουµ̟ί Αφαίρεση Αρχείου. (Το κουµ̟ί Ε̟ισύναψη Αρχείου µετατρέ̟εται σε
Αφαίρεση Αρχείου όταν έχει ήδη ε̟ισυναφθεί κά̟οιο αρχείο).
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Ε̟ι̟λέον, για κάθε Κριτήριο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει σχόλια ώστε
να υ̟οστηρίξει ε̟ι̟λέον την α̟άντηση του ό̟ου χρειάζεται.
Πεδία Κειµένου
Τα Κριτήρια τύ̟ου Πεδίου Κειµένου (Εικόνα 137) χρησιµο̟οιούνται για την
εισαγωγή ̟ληροφορίας υ̟ό την µορφή κειµένου ̟εριορισµένου µήκους. Εφόσον έχει
καθοριστεί ένας µέγιστος αριθµός χαρακτήρων, θα εµφανιστεί δί̟λα α̟ό το ̟εδίο
εισαγωγής.

Εικόνα 137: Κριτήριο τύ̟ου Πεδίου Κειµένου

Περιοχή Κειµένου
Τα Κριτήρια τύ̟ου Περιοχής Κειµένου (Εικόνα 138) χρησιµο̟οιούνται για την
εισαγωγή ̟ληροφορίας υ̟ό µορφή κειµένου, µεγάλου µήκους. Εφόσον έχει
καθοριστεί ένας µέγιστος αριθµός χαρακτήρων, θα εµφανιστεί δί̟λα α̟ό το ̟εδίο
εισαγωγής.

Εικόνα 138: Κριτήριο τύ̟ου Περιοχής Κειµένου

Αριθµοί
Κριτήρια τύ̟ου Αριθµού (Εικόνα 139) χρησιµο̟οιούνται για την εισαγωγή
αριθµητικής ̟ληροφορίας. Εφόσον έχει καθοριστεί ένας µέγιστος ή και ελάχιστος
αριθµός, θα εµφανιστεί δί̟λα α̟ό το ̟εδίο εισαγωγής. Είναι ε̟ι̟λέον ̟ιθανό να έχει
οριστεί κά̟οιο Βήµα, ο̟ότε µόνο αριθµοί ̟ου είναι το α̟οτέλεσµα του αθροίσµατος
του ελάχιστου ε̟ιτρε̟όµενου αριθµού µε ̟ολλα̟λάσια του Βήµατος, ε̟ιτρέ̟ονται.
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Εικόνα 139: Αριθµητικό Κριτήριο

Ηµεροµηνίες
Τα Κριτήρια τύ̟ου Ηµεροµηνίας (Εικόνα 140) χρησιµο̟οιούνται για την εισαγωγή
ηµεροµηνιών. Οι ηµεροµηνίες ε̟ιλέγονται α̟ό το ηµερολόγιο ̟ου εµφανίζεται
εφόσον ̟ατηθεί το κουµ̟ί δί̟λα στο ̟εδίο εισαγωγής. Εάν ε̟ιτρέ̟ονται µόνο
ηµεροµηνίες εντός συγκεκριµένης ̟εριόδου, το ηµερολόγιο δεν θα ̟αρουσιάζει
ηµεροµηνίες ̟έραν των ε̟ιτρε̟όµενων.

Εικόνα 140: Κριτήριο τύ̟ου Ηµεροµηνίας

Περίοδοι
Κριτήρια τύ̟ου Περιόδου (Εικόνα 141) χρησιµο̟οιούνται για την εισαγωγή
χρονικών ̟εριόδων. Ό̟ως και µε την συµ̟λήρωση Κριτηρίων τύ̟ου Ηµεροµηνίας,
ο χρήστης µ̟ορεί να ̟ατήσει το κουµ̟ί δί̟λα στο κάθε ̟εδίο εισαγωγής, και να
ε̟ιλέξει µια ηµεροµηνία α̟ό το ηµερολόγιο ̟ου θα εµφανιστεί. Οι διαθέσιµες
ηµεροµηνίες είναι ̟ιθανό να υ̟όκεινται σε ̟εριορισµούς, ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση
των Κριτηρίων Ηµεροµηνίας.

Εικόνα 141: Κριτήριο τύ̟ου Περιόδου
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Αρχεία
Κριτήρια τύ̟ου Αρχείου (Εικόνα 142) χρησιµο̟οιούνται για την υ̟οβολή αρχείων.
Η ε̟ισύναψη ενός αρχείου γίνεται µε το ̟άτηµα του κουµ̟ιού Ε̟ισύναψη Αρχείου
και την ε̟ιλογή ενός αρχείου ̟ου βρίσκεται το̟ικά στον υ̟ολογιστή του χρήστη. Το
µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο µέγεθος του αρχείου εµφανίζεται δί̟λα στο κουµ̟ί αυτό.

Εικόνα 142: Κριτήριο τύ̟ου Αρχείου

Λίστες
Κριτήρια τύ̟ου Λίστας χρησιµο̟οιούνται για την ε̟ιλογή µεταξύ ̟ροκαθορισµένων
τιµών. Μια λίστα µ̟ορεί να ̟αρουσιαστεί µε την µορφή κουτιών ε̟ιλογής (Εικόνα
143), κουµ̟ιών ε̟ιλογής (Εικόνα 144) ή λιστών εντός ̟λαισίου (Εικόνα 145).

Εικόνα 143: Κριτήριο τύ̟ου Λίστας (Κουτιά Ε̟ιλογής)

Εικόνα 144: Κριτήριο τύ̟ου Λίστας (Κουµ̟ιά Ε̟ιλογής)
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Εικόνα 145: Κριτήριο τύ̟ου Λίστας (Λίστα εντός Πλαισίου)
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9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Το σύστηµα ̟εριλαµβάνει ένα εργαλείο για τη διενέργεια Ηλεκτρονικών
∆ηµο̟ρασιών.
Για να συµµετάσχετε σε έναν Ηλεκτρονικό ∆ηµο̟ρασία θα ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να έχετε
λάβει ̟ρόσκληση.

9.1.

Συµµετοχή σε Ηλεκτρονικό ∆ηµο̟ρασία

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχετε λάβει ̟ρόσκληση για συµµετοχή σε Ηλεκτρονική
∆ηµο̟ρασία θα εµφανιστεί η ανάλογη εργασία στον κατάλογο εργασιών (Εικόνα
146) στην αρχική σας σελίδα.

Εικόνα 146: Συµµετοχή σε Ηλεκτρονική ∆ηµο̟ρασία

Πατήστε στο σύνδεσµο Α̟άντηση στην Πρόσκληση για η-∆ηµο̟ρασία και θα
οδηγηθείτε στη σελίδα “Α̟οδοχή/Α̟όρριψη ̟ρόσκλησης σε η-∆ηµο̟ρασία”.
Ε̟ιλέξτε αν δέχεστε ή όχι την ̟ρόσκληση ε̟ιλέγοντας το ανάλογο κουµ̟ί ε̟ιλογής
και ̟ατήστε το κουµ̟ί Υ̟οβολή (Εικόνα 147).

Εικόνα 147: Α̟οδοχή/Α̟όρριψη ̟ρόσκλησης

Εφόσον δεχτείτε την ̟ρόσκληση θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Α̟οτελέσµατα α̟οδοχής
̟ρόσκλησης σε η-∆ηµο̟ρασία”. Ε̟ιλέξτε τον σύνδεσµο Εισαγωγή στο χώρο η∆ηµο̟ρασίας (Εικόνα 148) και θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Χώρος η-∆ηµο̟ρασίας”
(Εικόνα 149).
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Εικόνα 148: Α̟οτελέσµατα α̟οδοχής ̟ρόσκλησης

Εικόνα 149: Χώρος η-∆ηµο̟ρασίας

Όταν φτάσει η ώρα έναρξης της η-∆ηµο̟ρασίας ̟ατήστε το κουµ̟ί Εισαγωγή στο
Χώρο η-∆ηµο̟ρασίας και θα οδηγηθείτε στο χώρο της η-∆ηµο̟ρασίας (Εικόνα 150).
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Εικόνα 150: Χώρος τρέχουσας η-∆ηµο̟ρασίας

9.2.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Στο χώρο η-∆ηµο̟ρασίας ̟ληκτρολογήστε την ̟ροσφορά σας στο ̟εδίο “Χρόνο 0”,
έχοντας κατά νου ότι η τιµή δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη α̟ό αυτήν ̟ου υ̟άρχει
στο ̟εδίο “Ε̟όµενη Πιθανή Προσφορά”, και ̟ατήστε το κουµ̟ί Υ̟οβολή
Προσφοράς (Εικόνα 151).
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Εικόνα 151: Υ̟οβολή Προσφοράς

Ένα ̟αράθυρο θα εµφανιστεί ως ε̟ιβεβαίωση της ̟ροσφοράς (Εικόνα 152). Πατήστε
το κουµ̟ί OK αν θέλετε να καταχωρηθεί η ̟ροσφορά ή το κουµ̟ί Cancel για να
ακυρωθεί η καταχώρηση και να ̟ληκτρολογήσετε µια νέα στο ̟εδίο “Χρόνο 0”.
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Εικόνα 152: Ε̟ιβεβαίωση ̟ροσφοράς

Εάν ε̟ιβεβαιώσετε την καταχώρηση της ̟ροσφοράς, ένα νέο ̟αράθυρο θα
εµφανιστεί ̟αρουσιάζοντας τον “Κωδικό Παραλαβής Προσφοράς” και “Ψηφιακό
Α̟οτύ̟ωµα Προσφοράς” (Εικόνα 153). Πατήστε το κουµ̟ί OK για να ε̟ιστρέψετε
στο “Χώρο η-∆ηµο̟ρασίας”.
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Εικόνα 153: Α̟οδοχή Προσφοράς

Ο “χώρος η-∆ηµο̟ρασίας” σας δίνει τη δυνατότητα να ε̟ικοινωνήστε µε τον
Υ̟εύθυνο του ∆ιαγωνισµού µέσω µηνυµάτων (Εικόνα 154).
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Εικόνα 154: Πίνακας Μηνυµάτων
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10. Μηνύµατα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
Το σύστηµα υ̟οστηρίζει τη δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης Οικονοµικών
Φορέων µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με αυτή τη λειτουργία, οι
συσχετισµένοι µε το διαγωνισµό χρήστες, θα λαµβάνουν όλες τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες και υ̟ενθυµίσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εφόσον έχετε συσχετισθεί µε κά̟οιον διαγωνισµό, τότε θα λαµβάνετε όλα τα σχετικά
µηνύµατα στο λογαριασµό ̟ου δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο σύστηµα.
Όταν λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου α̟ό το σύστηµα, το ̟ρώτο
̟ράγµα ̟ου θα ̟ρέ̟ει να δείτε είναι ο τίτλος του µηνύµατος ώστε να γνωρίζετε σε τι
αναφέρεται. Στο κείµενο του µηνύµατος θα βρείτε όλες τις α̟αραίτητες λε̟τοµέρειες.
Π.χ, αν έχετε υ̟οβάλει αίτηµα για διευκρίνηση το ο̟οίο α̟αντήθηκε και
δηµοσιεύτηκε τότε θα λάβετε το ηλεκτρονικό µήνυµα σαν αυτό της Εικόνα 155.

Εικόνα 155: Παράδειγµα µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για α̟άντηση
διευκρίνησης

Στο ̟αρα̟άνω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυτό ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ροσέξετε
είναι ότι στον τίτλο υ̟άρχει ο µοναδικός αριθµός του διαγωνισµού ([CFT:6097])
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ό̟ως ε̟ίσης και ο σύνδεσµος για α̟ευθείας ̟ρόσβαση στη δηµοσιευµένη
διευκρίνιση. Αν ̟ατήσετε στο σύνδεσµο ̟ου υ̟άρχει στο µήνυµα, τότε θα οδηγηθείτε
στη σελίδα του συστήµατος µε τη δηµοσιευµένη α̟άντηση. Ανάλογα µε το σύνδεσµο,
̟ιθανόν το σύστηµα να µην σας ε̟ιτρέψει ̟ρόσβαση σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχετε
συνδεθεί (κεφάλαιο 5.2). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, συνίσταται να συνδεθείτε µε το
σύστηµα ̟αρέχοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό ̟ρόσβασης σας και µετά να
ξανα̟ατήσετε στον σύνδεσµο ̟ου υ̟άρχει στο µήνυµα, ώστε αυτήν τη φορά να έχετε
̟λήρη ̟ρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα του συστήµατος.
Το ̟αράδειγµα της Εικόνα 156 είναι το µήνυµα ̟ου θα λάβετε όταν υ̟οβάλετε την
̟ροσφορά σας στον διακοµιστή. Στο συγκεκριµένο µήνυµα υ̟άρχουν όλες οι
λε̟τοµέρειες του ̟ροηγούµενου ̟αραδείγµατος (σύνδεσµος για α̟ευθείας
̟ρόσβαση, µοναδικός αριθµός του διαγωνισµού, κλ̟) αλλά και ένας κωδικός ο
ο̟οίος είναι ο κωδικός της κατατεθείσας ̟ροσφοράς σας. Ε̟ι̟λέον, υ̟άρχουν ο
τίτλος του διαγωνισµού και το όνοµα της ̟ροσφοράς.

Εικόνα 156: Παράδειγµα µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για υ̟οβολή ̟ροσφοράς

Το ̟εριεχόµενο των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ̟ου θα λαµβάνετε θα
είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα βλέ̟ετε τους
18/11/2009
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τίτλους όλων των ̟ιθανών µηνυµάτων ̟ου µ̟ορείτε να λάβετε ως Οικονοµικός
Φορέας.
Νο

Τίτλος Μηνύµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

1.

Cyprus e-Procurement Platform Automated Notification - Account Confirmation

2.

Cyprus e-Procurement Platform Automated Notification - Account Modification

3.

Cyprus e-Procurement Platform Automated Notification - Registration Confirmation

4.

Cyprus e-Procurement Platform Automated Notification - Registration Validation

5.

Cyprus e-Procurement Platform Automated Notification - Organisation Details
Modified

6.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Invitation
to Competition

7.

Cyprus e-Procurement CFT Automated
Evaluation Results Announcement

8.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Answer
to submitted Feedback

9.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}]
Invitation to participate in e-Auction

10.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}]
Invitation to participate in Re-Scheduled e-Auction

11.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Already Started

12.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Canceled

13.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction To Start in 1 Hour

14.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Invitation Declined

15.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Manual Extension

16.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Finished

17.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] Bid
Submitted

18.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}]
Invalid Bid Received

19.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Rescheduled

20.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [eAuction:{EAUCTION_ID}] eAuction Commencement

21.

Cyprus
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Clarification Response
22.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Call for
Tenders Publication

23.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT: {RESOURCE_ID}] Tender
Document Hash

24.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT: {RESOURCE_ID}] Tender
has been uploaded

25.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT: {RESOURCE_ID}] Tender
Removal

26.

Cyprus e-Procurement
Announce Winners

CFT

Automated

Notification

-

[CFT:{RESOURCE_ID}]

27.

Cyprus e-Procurement
Announce Results

CFT

Automated

Notification

-

[CFT:{RESOURCE_ID}]

28.

Cyprus e-Procurement CFT Automated
Announce Disqualification Results

Notification

-

[CFT:{RESOURCE_ID}]

29.

Cyprus e-Procurement Manual Notification

30.

Cyprus e-Procurement
Unconfirmed EO

Notification

-

[CFT:{RESOURCE_ID}]

31.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Tender
Hash Submission Reminder

32.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Tender
submission dead line reminder

33.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID}] Tender
submission dead line reminder

34.

Cyprus e-Procurement CFT Automated
Clarifications deadline reminder

35.

Cyprus e-Procurement CFT Automated Notification - [CFT:{RESOURCE_ID} Comments
Period deadline reminder

36.

Cyprus e-Procurement CFT Automated
Establishment of Framework Agreement

CFT

Automated

Notification

Notification

-

-

[CFT:{RESOURCE_ID}]

[CFT:{RESOURCE_ID}]

Πίνακας 5: Τίτλοι ̟ιθανών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Τονίζεται ότι τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ̟ολύ σηµαντικά ώστε
να είστε διασφαλισµένοι ότι θα λαµβάνετε όλες τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες για τις
ενέργειές σας στο σύστηµα αλλά και για το ̟ως εξελίσσονται οι διαγωνισµοί σας
µέσω των υ̟ενθυµίσεων. Για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι και ̟ολύ σηµαντικό,
εφόσον συνδεθείτε µε διαγωνισµούς (κεφάλαιο 7.2), να έχετε ̟ρόσβαση και να
ελέγχετε συχνά τα µηνύµατα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο.
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