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ΚΗΦΙΣΙΑ, 24-5-2013 
Αρ. πρωτ.: 6451/27-5-2013  

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

« ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ » 
 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την  
11/19-3-2013 απόφαση του ΔΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια σάκων παρεντερικής διατροφής  
  
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προϋπολογισμός  : 4.000,00 € με ΦΠΑ, ΚΑΕ 1311, προϋπολογισμός 2013 
 
Χρονική διάρκεια  : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 
Τόπος   : ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 

Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών 
 
Ημερομηνία διενέργειας:  14/6/2013 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 πμ 
Κατάθεση προσφορών :        13/6/2013   Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ       Ώρα : 14.00 μμ στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 
 ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    ΤΕΜ.  1.500 ΠΙΣΤΩΣΗ 4.000,00 € 
 Να είναι κατασκευασμένοι από ethylene vinyl acetate και να είναι κατάλληλοι για 
χορήγηση λιπιδίων .  
Να έχουν είσοδο για ρύγχος με υδροφοβικό αντιμικροβιακό φίλτρο ( με ή χωρίς 
ξεχωριστό αεραγωγό ) . 
Να έχουν αποστειρωμένη βαλβίδα εξόδου με καπάκι που προσφέρει τη δυνατότητα 
ασφαλούς μεταφοράς .  
Να είναι διάφανοι για εύκολο οπτικό έλεγχο του περιεχομένου  
Να διασφαλίζουν τη μέγιστη σταθερότητα ευαίσθητων  συστατικών , όπως τα αμινοξέα 
και οι βιταμίνες .  
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Να επιτρέπουν τον εύκολο και ασφαλή χειρισμό του περιεχομένου . Να φέρουν ειδικό 
μόνιμο σφιγκτήρα που δεν ανοίγει ξανά μετά το κλείσιμο του στην είσοδο πλήρωσης ,  
καθώς και προστατευτικό καπάκι που κλείνει ερμητικά για υγρά και αέρια . 
Να είναι περιεκτικότητας  500 – 3.000  ml .   
   
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί  παράταση μέχρι 12 μήνες, 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη 
του συμβασιούχου για τους επόμενους 10. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 6, 7, 8. 
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Τον αριθμό της διακήρυξης ( 19/2013), τον τίτλο του διαγωνισμού (σάκοι 
παρεντερικής διατροφής ), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ 
ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την ημερομηνία διενέργειας ( 14/6/2013) 

 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
 
 
 



ΓΝΑ «ΚΑΤ» 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 3 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 

10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ. 

      

ΜΤΠΥ 1.5% 3311-5211 55.02.00 

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00 

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. 
ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00 

ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2% 3391-5291 53.20.00 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 3391-5291 54.09.14 

ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
0,10% 3399-5399 53.20.01 

 
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας γίνεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή 
του σχετικού τιμολογίου. 
 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό της 
αναθέτουσας αρχής αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business 
Exchanges A.E. 
 
2. Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό: 
 
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση 
συμμετοχής αλλοδαπού συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα. 
Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασμός θα είναι το 
ΕΥΡΩ. Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του  πλειστηριασμού, θα είναι 
οι τιμές χωρίς Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού  θα είναι τριάντα λεπτά (30΄). Εάν όμως εντός 
των τελευταίων τριών λεπτών (3΄) πριν από τη λήξη του χρόνου του 
Πλειστηριασμού υπάρχει αποδεκτή προσφορά, η οποία βελτιώνει την καλύτερη 
τρέχουσα προσφορά στο σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα 
παρατείνεται αυτομάτως για  τρία λεπτά (3΄).  

Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι 
προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 

 Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα 
της Business Exchanges A.E. εντός του χρόνου διάρκειας του 
Πλειστηριασμού και των τυχών παρατάσεών του). 
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 Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον κατά 
ποσό ίσο με το  βήμα.  Ειδικά  η πρώτη προσφορά στο σύστημα, 
γίνεται αποδεκτή εφόσον  βελτιώνει την προσφερόμενη τιμή 
τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το βήμα. Το βήμα θα ορισθεί και θα 
ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές πριν από 
τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. 

 Για προσφορές, οι οποίες βελτιώνουν την προσφορά του προμηθευτή  
άνω του 20%, κατά την υποβολή τους, θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό 
μήνυμα το οποίο ο συμμετέχοντας θα πρέπει να αποδέχεται 
προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του. 

 
Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που θα συμμετάσχει 
θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης  (initial price) που έχει 
θέσει η αναθέτουσα αρχή.  
Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον διαγωνισμό, θα έχει 
τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στον διαγωνισμό. Η 
κατάταξη του κάθε προμηθευτή στο διαγωνισμό συνδέεται τόσο με την  
προσφορά  του  όσο  και  με  τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς. Για 
παράδειγμα εάν ένας προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον 
προμηθευτή θα προηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προμηθευτής που χρονικά 
υπέβαλε πρώτος την προσφορά του, σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά 
παρελήφθη από το σύστημα της εταιρείας Business Exchanges A.E. Ο 
προμηθευτής δεν θα έχει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει την 
καλύτερη υπάρχουσα προσφορά επί του παρόντος. Οι προμηθευτές δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι είναι εκείνοι οι προμηθευτές που 
δίνουν προσφορές και δεν θα μπορούν να γνωρίζουν τον αριθμό των 
συμμετεχόντων, παρά μόνο θα γνωρίζουν τη θέση κατάταξής τους.  
Η χαμηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασμού δεν συνεπάγεται και 
αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά 
αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 
 
Tο τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, 
για το σύνολο του υπό προμήθεια είδους, που θα έχει προκύψει από τη 
διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Το τίμημα εκκίνησης 
θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές 
πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. 
 
Εφόσον ο πλειστηριασμός αφορά ομάδα ειδών, το τίμημα εκκίνησης είναι το 
τίμημα της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, για το σύνολο όλων των 
ειδών της ομάδας, που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών. 

Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της 
προμήθειας του είδους. Το βήμα θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στους προμηθευτές πριν από τη διεξαγωγή του 
πλειστηριασμού. 
 
Εφόσον ο πλειστηριασμός αφορά ομάδα ειδών, το βήμα βελτίωσης της 
προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της προμήθειας των ειδών της 
ομάδας. Το βήμα θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την αναθέτουσα αρχή 
στους προμηθευτές πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. Στην 
περίπτωση του πλειστηριασμού ομάδας ειδών, η επιτευχθείσα, μέσω της 
διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, μείωση της συνολικής τιμής για 
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την ομάδα των ειδών, ισχύει αναλογικά και για τις τιμές μονάδος του κάθε 
είδους της ομάδας. 
 
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές 
τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
Πλειστηριασμού. Το τίμημα που θα προσφερθεί στον Πλειστηριασμό δεν θα 
τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 
 
3. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τον Πλειστηριασμό. 
Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στην 
οθόνη κάθε συμμετέχοντα είναι: 
• το τίμημα της τιμής εκκίνησης στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή 
καμίας προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.  
• την ανά πάσα στιγμή αντίστοιχη κατάταξη (ΘΕΣΗ) του προσφέροντος. 
Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στο διαγωνισμό, θα έχει 
τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στο διαγωνισμό. 
• ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού. 
• Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι 
διαθέσιμα στους άλλους συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή του 
Πλειστηριασμού. 
 
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι 
δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του 
συστήματος και κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού. 
Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες τις 
προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.  
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για ένα (1) έτος από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής των 
προσφορών. 
 
Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από την 
αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με την Business Exchanges A.E. για το 
χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευσή 
τους, τη διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του 
κανονικού Πλειστηριασμού.  
H Business Exchanges A.E. αφού ενημερωθεί από  την αναθέτουσα αρχή για 
τα στοιχεία των προμηθευτών που θα συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό θα στείλει σε καθένα, φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό το 
άνοιγμα των χρηστών στο σύστημα διαγωνισμών. Οι εκπρόσωποι των 
προμηθευτών θα παραλάβουν από τη ΒΕ σε κλειστούς φακέλους τους 
κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό 
(εικονικό και πραγματικό). Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης  https://www.mro.be24.gr/wui 
Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνον εφόσον η προσφορά 
του συμμετέχοντα έχει κριθεί από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεκτή (μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών). 
Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί  η εκπαίδευση όπου θα 
δοθούν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, τεχνικές 
οδηγίες (system browser specifications) καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.  
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Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι 
προμηθευτές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του 
κανονικού πλειστηριασμού. 
-Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η Business Exchanges A.E. και η 
αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των 
συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.  
 
4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς 
μέσω του συστήματος της Business Exchanges A.E.  
  

  Πριν τον Πλειστηριασμό 
4.1. Υποδομή συμμετέχοντος 
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό 
απαιτείται η ακόλουθη υποδομή: 
 
4.1.1.Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ  

 Ελάχιστες 
Απαιτήσεις 

Προτεινόμενες 
Απαιτήσεις 

 

Screen Requirements  :   

Resolution 800Χ600 1280x1024 

Screen Colors 256 256 

Monitor Size 15” 17” 

RAM Requirements 128   256MB 

Processors (CPU) Pentium or faster P4 or faster 

Remote Access 64 KB or faster ADSL 4 Mbps or faster 

         Hard Drive Space              
Requirements 

1GB 20GB 

Software Requirements Browser IE v6 SP1 Browser IE v6 

 
4.1.2.Δίκτυο  

 Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της Business 
Exchange AE 24 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
https://www.mro.be24.gr/wui.  Απαιτείται γρήγορη σύνδεση στο 
Internet. 

 Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).  

 Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο 
Internet. 

 Για λόγους ασφαλείας και ομαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών 
Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην 
εφαρμογή (multiple logins). 

 
4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων  

  Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προμηθευτών θα 
πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά ή στους χώρους των προμηθευτών 
εφόσον αυτοί διατηρούν εγκαταστάσεις εντός Αττικής. Εφόσον κάποιος 
εκ των εντός Αττικής προμηθευτών το ζητήσει εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα, η εκπαίδευση μπορεί να του παρασχεθεί 
τηλεφωνικά. Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προμηθευτών εκτός 
Αττικής θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά. 

https://www.mro.be24.gr/wui
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 Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα 
και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού. 

 Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος 
επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω internet στο σύστημα  
της Business Exchanges A.E. καθώς και ο τρόπος υποβολής 
προσφορών μέσω του συστήματος. 

 Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο 
περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή 
του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό. 

 
4.3. Εικονικός Πλειστηριασμός 
Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 

  την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστημα Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις 
τους,  

 να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην 
Business Exchanges A.E. προς επίλυση πριν τον κανονικό 
πλειστηριασμό, 

 να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών 
τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές, 

  να εξοικειωθούν με το σύστημα του πλειστηριασμού ώστε να μην 
έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασμού 
κλπ.   
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως 
κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την 
ενημέρωση που θα γίνει από την Business Exchanges A.E. και τον 
εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο θα συμμετάσχουν.  
Η αναθέτουσα αρχή  και η Business Exchanges A.E. δεν θα ευθύνονται 
για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του 
Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. 
 

 Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασμού 
4.4. Αποδεκτές προσφορές 
Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν 
ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις : 
-Φθάνει στο σύστημα της Business Exchanges A.E. εντός ισχύοντος χρόνου 
(χρονικά έγκυρη) 
Ειδικότερα  

 Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα 
πλειστηριασμών, όταν φθάνει στα συστήματα της Business Exchanges A.E. 
κατά τη διάρκεια του  Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεών του, του 
χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω 
συστήματα της εταιρίας Business Exchanges A.E. και όχι του χρόνου 
μετρούμενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη 
του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη 
μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα 
της Business Exchanges A.E.   

 Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται δεκτή ή 
απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 
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 Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα, υπερισχύουσα 
προσφορά είναι η προσφορά που θα κατατεθεί πρώτη χρονικά. 
-Είναι σύμφωνη με τον κανόνα του Πλειστηριασμού  

 Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις 
παραγράφους 2.4. και 2.5. 
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια 
ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή  
η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που 
αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και 
θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο 
του Πλειστηριασμού. 
 
4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 
Η Business Exchanges A.E.   έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα 
ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την 
διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασμού.  
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 
   
4.5.1.Τεχνικό πρόβλημα της Business Exchanges A.E.   

 O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα 
διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία 
και ώρα) που η αναθέτουσα αρχή θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου 
στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και e-mail. 
 
4.5.2.Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος                                                                             

 Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, κλπ) 
ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του. 

 Ο Πλειστηριασμός δεν διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής 
συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντα. 
 
4.5.3.Εγγυήσεις 

 Η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται και δεν 
παρέχουν  οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η 
χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και 
βαριάς αμέλειας.  

 Επίσης, η Business Exchanges A.E. και η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνονται για 
την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή 
σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου των 
(γεγονότα ανώτερης βίας). 

                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό  προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ »   αριθμός διακήρυξης 19/2013 
 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 

στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
 

ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 

Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Οικονομική προσφορά 

Όνομα 
υλικού 

Αριθμός 
μητρ- 
ώου 

Κωδικός 
CPV 

Κωδικός 
Γενικής 

Λογιστικής 

Ημ/νία 
ανάρ- 
τησης 

Μονά- 
δα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κωδικός 
εργο- 

στασίου 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιμή 

μονάδας 
με ΦΠΑ 

1 
ΣΑΚΟΙ 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

             
  

2              

3              

4              

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει: 
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας 

 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ » 
 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 € με ΦΠΑ. 
 
 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ 
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της 
τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 


