Όροι χρήςησ πλατφόρμασ διενζργειασ Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies
Αυτι θ ςυμφωνία μεταξφ εςάσ ι τθσ επιχείρθςι ςασ (εφεξισ "Εςείσ") και του iSupplies (εφεξισ
"πλατφόρμα") διζπουν τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ διενζργειασ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν iSupplies που
προςφζρει θ εταιρεία iSmart P.C.

Γενικά
Η iSmart P.C. (http://ismart.gr/) είναι μια διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ εταιρία που δραςτθριοποιείται ςτο
χϊρο τθσ Πλθροφορικισ και του Διαδικτφου. Τα ςτελζχθ τθσ είναι απόφοιτοι του Τμιματοσ
Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με
μεγάλθ εμπειρία ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. H iSmart είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2008 για τθ Σχεδίαςθ, Ανάπτυξθ και Υποςτιριξθ Λογιςμικοφ.

Αντικείμενο υπηρεςιών πλατφόρμασ
Μεταξφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων που ζχει αναπτφξει θ εταιρία μασ είναι και θ
πλατφόρμα iSupplies (https://isupplies.gr/), που χρθςιμοποιείται από φορείσ του Δθμοςίου και
Ιδιωτικοφ Τομζα για τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια αγακϊν και
υπθρεςιϊν. Είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να τθρείται θ διαφάνεια και οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ (νόμοσ 4412/2016) προμθκειϊν ζωσ 20.000€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) αλλά και
ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν από 20.000€ ζωσ 60.000€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.).

Εγγραφή και χρήςη τησ πλατφόρμασ
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν πλατφόρμα μόνο εάν ζχετε εγγραφεί και μόνο εφόςον είςτε φυςικό
ι νομικό πρόςωπο, επαγγελματίασ ι προμθκευτισ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (εφεξισ "προμθκευτισ") και
επικυμείτε να προςτεκείτε ςτο μθτρϊο προμθκευτϊν των ςυνεργαηόμενων φορζων οι οποίοι
χρθςιμοποιοφν τθν πλατφόρμα για τθν διενζργεια των διαγωνιςμϊν τουσ ι των ερευνϊν αγοράσ.
Επομζνωσ, μόνο τα άτομα που ζχουν νόμιμο δικαίωμα μποροφν εγγραφοφν ςτθν πλατφόρμα.

Ενεργοποίηςη λογαριαςμών χρηςτών
Για τον παραπάνω λόγο, και για λόγουσ περαιτζρω αςφάλειασ, θ ενεργοποίθςθ των λογαριαςμϊν των
προμθκευτϊν δεν γίνεται αυτόματα μετά τθν εγγραφι τουσ. Αντικζτωσ, οι λογαριαςμοί
ενεργοποιοφνται εφόςον οι διαχειριςτζσ τθσ πλατφόρμασ επαλθκεφςουν και εξακριβϊςουν, μζςω
τθλεφωνικισ ι θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που ζχουν δθλωκεί κατά τθν
αίτθςθ εγγραφισ. Σε περίπτωςθ που επιχειρθκεί επικοινωνία από τουσ διαχειριςτζσ τθσ πλατφόρμασ
χωρίσ ανταπόκριςθ, ι διαπιςτωκεί ςκόπιμθ αναντιςτοιχία μεταξφ των πραγματικϊν και των
δθλωκζντων, κατά τθν αίτθςθ, ςτοιχείων, τότε ο λογαριαςμόσ κα κεωρείται ψευδισ και δεν κα
ενεργοποιείται.

Φόρμα εγγραφήσ και δεδομζνα χρηςτών
Κατά τθν εγγραφι των χρθςτϊν ςτθν πλατφόρμα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ πεδίων όπωσ είναι ζνα
τθλζφωνο επικοινωνίασ, θ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, θ αρμόδια ΔΟΥ, το ΑΦΜ, ζνα email, αλλά και οι
κλάδοι δραςτθριότθτασ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι απαραίτθτα για τθ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ
μεταξφ των προμθκευτϊν και των διαχειριςτϊν τθσ πλατφόρμασ κακϊσ επίςθσ και των υπευκφνων
διενζργειασ των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν και ερευνϊν αγοράσ των ςυνεργαηόμενων φορζων. Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ δεν κα επαναχρθςιμοποιθκοφν για ςκοπό αςυμβίβαςτο με το πεδίο εφαρμογισ
τθσ υπθρεςίασ μασ. Η εταιρεία μασ δεςμεφεται πωσ δεν κα διακζςει προσ πϊλθςθ, οφτε κα μεταφζρει
ι δθμοςιοποιιςει ςτοιχεία των χρθςτϊν τθσ πλατφόρμασ ςε τρίτουσ, που δεν ςχετίηονται με τουσ
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ.

Με την εγγραφή ςασ ςτην πλατφόρμα iSupplies, ςυμφωνείτε:







να παρζχετε αλθκείσ, ακριβείσ, πλιρεισ και ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον εαυτό
ςασ και τθν επιχείρθςθ τθν οποία εκπροςωπείτε ςτθ φόρμα εγγραφισ και να τισ ενθμερϊνετε
όποτε είναι αναγκαίο. Το iSupplies δεν είναι υποχρεωμζνο να παρακολουκεί ι να ελζγχει τθν
ακρίβεια των πλθροφοριϊν που παρζχονται από εςάσ.
ότι δεν κα χρθςιμοποιιςετε τθν πλατφόρμα: για οποιονδιποτε παράνομο ςκοπό, με
οποιονδιποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειϊνει ι κακιςτά λιγότερο αποτελεςματικι τθν
πλατφόρμα, για να μεταφζρετε αρχεία που περιζχουν ιοφσ, trojans ι άλλα επιβλαβι
προγράμματα, για να ζχετε πρόςβαςθ ι να επιχειριςετε να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτουσ
λογαριαςμοφσ άλλων χρθςτϊν, να διειςδφςετε ι να προςπακιςετε να διαπεράςετε τυχόν
μζτρα αςφαλείασ, για τθ διάδοςθ οποιουδιποτε περιεχομζνου που είναι δυςφθμιςτικό,
άςεμνο ι ενοχλθτικό, απειλθτικό ι καταχρθςτικό για κάποιο άτομο ι κάποια ομάδα ατόμων,
με βάςθ τθ κρθςκεία, το φφλο, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθ φυλι, τθν εκνικότθτα τθν
θλικία ι τθν αναπθρία ι οτιδιποτε παρόμοιο, να διαφθμίςετε ι να προωκιςετε προϊόντα ι
υπθρεςίεσ δικζσ ςασ ι τρίτων.
να απζχετε από το να κάνετε οτιδιποτε εφλογα πιςτεφουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόλθπτο ι
ικανό να βλάψει τθ φιμθ μασ,
ότι είςτε αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθ διατιρθςθ του απορριτου του κωδικοφ πρόςβαςθσ
που ζχει επιλεγεί από εςάσ κατά τθν εγγραφι ςασ ςτθν πλατφόρμα. Το iSupplies δεν είναι
υπεφκυνο για οποιαδιποτε βλάβθ που προκφπτει από τθν αποκάλυψθ του κωδικοφ
πρόςβαςθσ από εςάσ ςε τρίτουσ ι από τθ χριςθ του κωδικοφ πρόςβαςισ ςασ από ζναν τρίτο
για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο λογαριαςμό ςασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε μθ
εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ του λογαριαςμοφ ςασ, κα πρζπει να ενθμερϊςετε αμζςωσ τουσ
διαχειριςτζσ ςτο 2103601671 ι ςτο info@isupplies.gr.

Cookies
Η πλατφόρμα iSupplies μπορεί να χρθςιμοποιεί cookies για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθν υπθρεςιϊν και
των ςελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου (ςε μορφι .txt) που αποςτζλλονται και
αποκθκεφονται ςτον ςκλθρό δίςκο του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κάκε επιςκζπτθ/χριςτθ, εφόςον ο
τελευταίοσ ζχει επιλζξει να δζχεται cookies. Τα cookies χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν διευκόλυνςθ
πρόςβαςθσ του επιςκζπτθ/χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ των ςελίδων, κακϊσ και για

ςτατιςτικοφσ λόγουσ προκειμζνου να κακορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι υπθρεςίεσ των ςελίδων
είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ.
Ο επιςκζπτθσ / χριςτθσ δφναται να ρυκμίςει των διακομιςτι (browser) του κατά τζτοιον τρόπο, ζτςι
ϊςτε είτε να τον προειδοποιεί (τον χριςτθ) για τθν χριςθ cookies ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ των
ςελίδων, είτε να μθν επιτρζπει τθν αποδοχι τθσ χριςθσ cookies ςε καμία περίπτωςθ. Σε περίπτωςθ
που ο επιςκζπτθσ / χριςτθσ δεν επικυμεί τθν χριςθ cookies για τθν αναγνϊριςι του, δεν μπορεί να
ζχει περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ.

Χρεώςεισ
Οι υπθρεςίασ μασ και θ χριςθ τθσ πλατφόρμασ είναι δωρεάν για όλουσ τουσ προμθκευτζσ.

Επικοινωνία
Για κάκε διευκρίνιςθ, απορία ι πρόβλθμα το οποίο μπορεί να παρουςιαςτεί παρακαλείςτε να
απευκφνεςτε ςτθν εταιρεία iSmart P.C. τθλεφωνικά ςτο 2103601671 είτε θλεκτρονικά ςτο
info@isupplies.gr.

