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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), σύμφωνα με την υπ.αριθμ.1646/23.12.2019 Απόφαση Διοικητή
προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, προσκαλεί
όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν οικονομική προσφορά, στη
Διοίκηση 3ης Υ.Π.Ε. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τους
συνημμένους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της
παρούσας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 55355/23.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΛΒΒΟΡΕΠΟΝ8, ΚΑΕ: 0426.01) Ανάληψη Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού #8.0000€#.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Γλώσσα: Ελληνική
Προϋπολογισμός: #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 15.01.2020 και ώρα 14:30μμ. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.01.2020 και ώρα 10:00πμ.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα
Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),  2313-320542.
Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)
Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης
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Ειδικοί όροι για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - CPV
79342410-4- χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκτέλεση παραγγελιών, συλλογών προσφορών
και λοιπών διαγωνιστικών διαδικασιών, για κάλυψη των αναγκών ως προς την εκτέλεση των αιτημάτων
σε προμήθειες και αγαθά της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια 12 μηνών, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο την τεχνική και
οικονομική τους προσφορά καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Α΄. Ειδικότερα:
Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με την περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της πρόσκλησης και να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο
εκτέλεσης της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές
πιστοποιητικά και έγγραφα. Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να ικανοποιεί κατ΄
ελάχιστον τις ζητούμενες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας.
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση θα πρέπει να
συμπεριληφθεί στο φάκελό του υποψηφίου
Η οικονομική προσφορά, περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης,
διαμορφωμένα ως εξής:
•

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ (€) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Η
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

•

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, όπως
αυτές περιγράφεται αναλυτικές στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄.

•

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι υπό
ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιμών
της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

•

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της
πρόσκλησης υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να
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αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την ειδικά προς τούτο ορισθείσα
επιτροπή της 3η ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου … του Ν.4412/2016.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή από την 3η ΥΠΕ, σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική του προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται θα γίνεται σε ευρώ (€), με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της
υπηρεσίας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή αυτής και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω
προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013)
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχο, που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών
του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Προτεινόμενες Τεχνικές προδιαγραφές για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για την κάλυψη
των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

Εγγραφή Χρηστών στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα όσοι χρήστες χρειαστούν χωρίς
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον κάθε χρήστη και ο κάθε χρήστης
ΝΑΙ
βάση σχετικής λειτουργίας της πλατφόρμας να έχει την δυνατότητα να
τροποποιεί τον κωδικό πρόσβασής του .

Δυνατότητα για διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών στην πλατφόρμα, ώστε
κάθε χρήστης να μπορεί να τροποποιεί, ακυρώνει, διαγράφει τις δικές του
έρευνες αγοράς. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει και προφίλ χρήστη
(superadmin) που να μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται όλες τις ΝΑΙ
έρευνες αγορών όλων των χρηστών του Νοσοκομείου. Στην περίπτωση
αυτή ο superadmin θα μπορεί μέσω κατάλληλης επιλογής του συστήματος,
να βλέπει μόνο τις δικές του έρευνες αγοράς.

Δυνατότητα οι διαχειριστές να δημιουργούν χρήστες με προφίλ αξιολογητή
στην πλατφόρμα που θα επιλέγεται να βλέπει και να αξιολογεί μόνο τις
ΝΑΙ
προσφορές μιας ή περισσοτέρων ερευνών αγοράς που του ανατίθενται από
τους διαχειριστές του συστήματος.
Εγγραφή Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Δυνατότητα δωρεάν εγγραφής των προμηθευτών στην πλατφόρμα και να
γίνεται με τους εξής τρόπους: 1. συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά μια φόρμα
εγγραφής, 2. μέσω επικοινωνίας με την εταιρία που προσφέρει το ΝΑΙ
λογισμικό 3. Από τους χρήστες της εφαρμογής μέσω αντίστοιχης
λειτουργίας.
Για την αποφυγή διπλοεγγραφών, κατά την εγγραφή των προμηθευτών να
ΝΑΙ
γίνεται αυτόματος έλεγχος διπλοεγγραφών από το σύστημα .
Δυνατότητα ενσωμάτωσης των ήδη υπαρχόντων Προμηθευτών στην
ΝΑΙ
πλατφόρμα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Έρευνα Αγοράς
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Τα πεδία καταχώρησης των Πληροφοριών της Έρευνας Αγοράς να είναι
τουλάχιστον τα εξής : Τίτλος του αντικειμένου της προμήθειας, Ημερομηνία
Δημοσίευσης της Έρευνας Αγοράς, Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής
Προσφορών, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, Τηλέφωνο
και email επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, Προϋπολογισμός, ΝΑΙ
Αντικείμενο του Διαγωνισμού κατά CPV, Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα, ΚΑΕ
της έρευνας αγοράς, Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ. Για αυτά τα πεδία θα
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης τους, καθώς και προσθήκης
αναλόγως με τις απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Τα πεδία για κάθε είδος έρευνας αγορά να είναι τα παρακάτω: τίτλος
ΝΑΙ
είδους, κωδικός είδους, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, σχόλια για το είδος.

Υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ερεύνα
αγοράς, από τους προμηθευτές, είναι : 1) στοιχεία προμηθευτή: επωνυμία
προμηθευτή, ΑΦΜ προμηθευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, υπεύθυνος
επικοινωνίας, φαξ 2) για το/τα είδος/η: ΚΑΕ ανά κωδικό είδους, καθαρή ΝΑΙ
αξία προ φπα, ποσοστό φπα, αξία φπα, συνολική αξία
(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ), Κωδικός Παρατηρητηρίου, κωδικός
αποθήκης (θα δίνεται από την 3η ΥΠΕ κατά το αρχικό στάδιο της έρευνας).
Δυνατότητα για κάθε είδος να μπορεί ο χρήστης του Νοσοκομείου να
επιλέγει αν πρέπει ο Προμηθευτής να υποβάλλει την τιμή και τον κωδικό
του Παρατηρητηρίου Τιμών. Έπειτα ο Προμηθευτής θα ελέγχει αν υπάρχει ή
όχι Παρατηρητήριο τιμών στο κάθε είδος και αν υπάρχει να συμπληρώνει
τον κωδικό και την τιμή του ώστε να μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Η
διεργασία αυτή θα υποστηρίζεται από την εφαρμογή και ο χρήστης να
μπορεί να επιλέγει πότε χρειάζεται ο Προμηθευτής να συμπληρώνει την
τιμή και τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών ώστε να μπορεί να
υποβάλλει προσφορά.

ΝΑΙ

Τα προς προμήθεια είδη να εισάγονται με χειροκίνητο τρόπο, αλλά και με
ανέβασμα πρότυπου αρχείου excel, το οποίο θα έχει δημοσιευτεί στην
πλατφόρμα.

ΝΑΙ

Δυνατότητα των χρηστών κατά τη δημιουργία έρευνας αγοράς προσθήκης
όσων συνημμένων αρχείων επιθυμούν σε οποιαδήποτε μορφή (doc, docx,
xls, xlsx, pdf, png, jpg κ.ο.κ.). Επίσης προσθήκη παρατηρήσεων από το
χρήστη μέσω ενσωματωμένου κειμενογράφου στην έρευνα αγοράς.

ΝΑΙ

Ο χρήστης της πλατφόρμας να μπορεί να προσθέσει τις παρατηρήσεις που
επιθυμεί μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα κειμενογράφου.

ΝΑΙ
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Ο χρήστης της πλατφόρμας να μπορεί να προσκαλεί όσους και όποιους
προμηθευτές επιθυμεί να λάβουν μέρος στην έρευνα αγοράς. Πρέπει να
υπάρχει καταγραφή των προσκληθέντων προμηθευτών. Η επιλογή των
προμηθευτών πρέπει να γίνεται είτε μέσω του κλάδου δραστηριότητας που
έχουν επιλέξει είτε μέσω της επωνυμίας τους.

ΝΑΙ

Δυνατότητα αντιγραφής παλαιότερης έρευνας αγοράς και τροποποίησης
αυτής για δημιουργία νέας.

ΝΑΙ

Ο χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί να βλέπει κάθε έρευνα αγοράς, η
οποία όταν κατατεθεί θα παίρνει αυτόματα έναν συστημικό αριθμό.

ΝΑΙ

Δυνατότητα να χαρακτηρίζεται μια έρευνα αγοράς με κριτήριο το αν η
παραγγελία των ειδών ή των υπηρεσιών που περιλάμβανε εχει προχωρήσει,
ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες ποιες έρευνες αγοράς εκκρεμούν για
παραγγελία.

ΝΑΙ

Δυνατότητα των χρηστών κατά τη δημιουργία έρευνας αγοράς προσθήκης
όσων συνημμένων αρχείων επιθυμούν σε οποιαδήποτε μορφή (doc, docx,
xls, xlsx, pdf, png, jpg κ.ο.κ.). Επίσης προσθήκη παρατηρήσεων από το
χρήστη μέσω ενσωματωμένου κειμενογράφου στην έρευνα αγοράς.

ΝΑΙ

Τροποποίηση έρευνας αγοράς
Δυνατότητα τροποποίησης της έρευνας αγοράς να υπάρχει στις παρακάτω
περιπτώσεις: πρόσκληση προμηθευτή, παράταση ισχύος της έρευνας
αγοράς και προσθήκη επιπλέον εταιρειών από τη λίστα.
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Δυνατότητα Πρόσκλησης Προμηθευτή σε μια ήδη δημοσιευμένη έρευνα
αγοράς και ειδοποίηση του με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας
NAI
υποβολής προσφορών με ενημέρωση των προμηθευτών με
αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης να
υπάρχει η δυνατότητα αιτιολόγησης της παράτασης με σχετικό πεδίο.

Στο ενδεχόμενο που υπάρχει αλλαγή των ουσιωδών όρων της έρευνας
αγοράς (είδος, ποσότητα, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και έχει ήδη
υποβληθεί προσφορά ο διαγωνισμός, να ακυρώνεται και να ανακοινώνεται
νέος με τους νέους όρους.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση όμως που δεν έχει υποβληθεί προσφορά να μπορεί να
δίνεται παράταση η οποία θα καθορίζεται από την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ.
Δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού e-mail σε όλους τους προμηθευτές
που έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε μια έρευνα σε περίπτωση αλλαγής,
τροποποίησης, ακύρωσης της.

ΝΑΙ

Ακύρωση της έρευνας αγοράς και δυνατότητα αποστολής
αυτοματοποιημένου ενημερωτικού e-mail σε όλους τους προμηθευτές που
έχουν κληθεί να συμμετέχουν στην έρευνα που ακυρώθηκε.

ΝΑΙ

Δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένου ενημερωτικού e-mail σε όλους
τους προμηθευτές και σε περίπτωση αλλαγής, τροποποίησης μιας έρευνας.

ΝΑΙ

Δυνατότητα σε υπό εξέλιξη έρευνα αγοράς αυτόματης αποστολής
διευκρινίσεων, μέσω σχετικής λειτουργίας στην ίδια εφαρμογή, προς όλους
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές.

ΝΑΙ

Αξιολόγηση Έρευνας Αγοράς
Οι προσφορές δεν θα είναι προσβάσιμες από κανέναν πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής.
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Δεν θα επιτρέπεται να υποβάλλονται προσφορές μετά το πέρας της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.

ΝΑΙ

Δυνατότητα από το σύστημα μη ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς
όταν δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές

ΝΑΙ

Ο πίνακας κατακύρωσης που θα εξάγεται αυτόματα από το σύστημα θα
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Στοιχεία Προμηθευτή
(Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) Στοιχεία Είδους (Καθαρή
Αξία προ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, Αξία ΦΠΑ, Συνολική Αξία με ΦΠΑ, Κωδικός
και τιμή παρατηρητηρίου, κωδικός είδος ) 2. Στοιχεία Είδους (Καθαρή Αξία
προ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, Αξία ΦΠΑ, Συνολική Αξία με ΦΠΑ, Κωδικός και
τιμή παρατηρητηρίου, κωδικός είδος )

ΝΑΙ

Εξαγωγή του πίνακα κατακύρωσης σε μορφή excel και pdf, να είναι
παραμετροποιήσιμος και να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της
3ης ΥΠΕ.

ΝΑΙ

Δυνατότητα αξιολόγησης της έρευνας αγοράς με βάση τη χαμηλότερη τιμή
και να δίνονται αυτόματα οι καλύτερες τιμές ανά είδος και προμηθευτή.
Πρέπει να υπάρχει ειδική επισήμανση στον μειοδότη για να ξεχωρίζει.

ΝΑΙ

Δυνατότητα αξιολόγησης κάθε προσφερόμενου είδους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές ή τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την 3η ΥΠΕ. Στην
περίπτωση που η προσφορά του Προμηθευτή δεν καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές ή τα κριτήρια, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα περιγραφής
και χαρακτηρισμού από το χρήστη του λόγου απόρριψης. Υποχρεωτικά
πρέπει να υπάρχει ελεύθερο πεδίο για την αιτιολόγηση της απόρριψης.

ΝΑΙ

Δυνατότητα επισύναψης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης στην
πλατφόρμα.

ΝΑΙ
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Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής ενός πρότυπου εγγράφου απόφασης σε
μορφή pdf και doc με βάση τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου. Στο έγγραφο
αυτό θα είναι ενσωματωμένος ο πίνακας κατακύρωσης και όποια άλλη
πληροφορία ζητηθεί από το Νοσοκομείο. Το πρότυπο αρχείο θα δοθεί στον
Υποψήφιο Ανάδοχο από το Νοσοκομείο και αυτός θα πρέπει να προβεί
στην ακριβή αναπαραγωγή του μέσω της πλατφόρμας. Η συγκεκριμένη
λειτουργικότητα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον ένα (1) Δημόσιο
Νοσοκομείο της Χώρας. Να αναφερθούν τα κατάλληλα στοιχεία
επικοινωνίας με το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

Δυνατότητα 1) το πρακτικό αξιολόγησης της έρευνας αγοράς, καθώς και 2)
το αρχείο της σύμβασης για κάθε μειοδότη της έρευνας αγοράς, να
εξάγονται αυτόματα σε μορφή doc και pdf. Και στις δυο περιπτώσεις
πρότυπο αρχείο θα δοθεί στον Υποψήφιο Ανάδοχο από την 3η ΥΠΕ και
έπειτα θα πρέπει να προβεί στην ακριβή αναπαραγωγή του μέσω της
πλατφόρμας.

ΝΑΙ

Δυνατότητα αξιολόγησης της έρευνας αγοράς από χρήστη της πλατφόρμας
με συγκεκριμένο προφίλ και δικαιώματα πρόσβασης. Ο αξιολογητής θα
μόνο να βλέπει και θα αξιολογεί τις προσφορές όσων ερευνών αγοράς του
ανατίθεται από τους διαχειριστές του συστήματος. Αναλόγως τις ανάγκες
της Υπηρεσίας ως αξιολογητές μιας έρευνας θα μπορούν να οριστούν ένας
ή και περισσότεροι χρήστες .

ΝΑΙ

Αναζητήσεις, Εκτυπώσεις, Αρχειοθετήσεις

Δυνατότητα Αναζήτησης :1) των προμηθευτών βάση των πεδίων: την
Επωνυμία του, το ΑΦΜ του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και προαιρετικά με
τον κωδικό προμηθευτή της 3ης ΥΠΕ. 2) μιας έρευνας αγοράς βάση των
πεδίων: τον μοναδικό αριθμό της ή τον κωδικό είδους της 3ης ΥΠΕ, τον τίτλο
της προμήθειας, την περιγραφή του είδους, τον προμηθευτή, το χρόνο
δημοσίευσής της, τον αριθμό πρωτοκόλλου του Φορέα, τον αριθμό
αιτήματος ΑΔΑΜ, τα είδη ή τις υπηρεσίες που περιέχει.3)πολλών ερευνών
αγοράς με βάση :τον κωδικό είδους της 3ης ΥΠΕ ή τον προμηθευτή για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα, την περιγραφή είδους ή μιας ομάδας ειδών.

ΝΑΙ

Η οθόνη του προμηθευτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
συμπληρώνει κατά την εγγραφή του συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ του NAI
και του email του.
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Δυνατότητα :1) εξαγωγής και εκτύπωσης μιας η περισσότερων έρευνας
αγοράς σε αρχείο pdf και word. 2) εξαγωγής και αποθήκευσης ενός
διαγωνισμού πλήρως με όλα τα σχετικά έγγραφα. 3) η καρτέλα του
προμηθευτή πρέπει να εξάγεται σε μορφή pdf. 4) δημιουργίας
NAI
αυτοματοποιημένων εκτυπώσεων με βάση τις ανάγκες του χρήστη για
εξαγωγή και αποθήκευση στοιχείων και κατ’ ελάχιστον του Πρότυπου
Αρχείου Απόφασης, της Σύμβασης για κάθε μειοδότη και του πρακτικού
αξιολόγησης της έρευνας αγοράς.

Δυνατότητα τήρησης στατιστικών στοιχείων ανά προμηθευτή, ή κωδικό
είδους, ή κατηγορία ειδών μέσα σε μια χρονική περίοδο, ή ομάδα ειδών.

NAI

Δυνατότητα οι χρήστες να έχουν μια πλήρη εικόνα του Προμηθευτή.
Δηλαδή για κάθε προμηθευτή να υπαρχή δυνατότητα άμεσης πρόσβασης
μέσω του προφίλ του στις έρευνες αγοράς που κλήθηκε να συμμετάσχει,
στις έρευνες αγορές που συμμετείχε και στις έρευνες αγοράς που
κηρύχθηκε μειοδότης.

ΝΑΙ

Διασύνδεση με άλλες Εφαρμογές - Συστήματα

Δυνατότητα: 1) Διασύνδεσης της εφαρμογής με το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
Ελληνικού Δημοσίου μέσω του σχετικού WEB API και θα πρέπει να
δημιουργείται αυτόματα το αρχείο που θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση
πρότυπο έγγραφο που θα δωθει. 2) Η Διασύνδεση της εφαρμογής με το
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Ελληνικού Δημοσίου Θα γίνεται για την ανάρτηση
της έρευνας αγοράς και της απόφασης κατακύρωσης του Διοικητή χωριστά
και θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα το αρχείο που θα αναρτηθεί στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση πρότυπο έγγραφο που θα δοθεί και στις δυο
περιπτώσεις. Οι λειτουργικότητες [(1)2)] πρέπει να χρησιμοποιούνται ήδη
σε τουλάχιστον ένα δημόσιο φορέα. Να αναφερθεί ο δημόσιος φορέας και
τα στοιχεία επικοινωνίας με τους χρήστες του.

ΝΑΙ

Δυνατότητα η πλατφόρμα να διασυνδέεται με το ΚΗΜΔΗΣ, όταν δοθεί από
αυτό η ανάλογη δυνατότητα και το WEB API.

ΝΑΙ
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Δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με άλλες διαδικτυακές
πλατφόρμες ή εφαρμογές εφόσον χρειαστεί και εφόσον υφίσταται η
ανάλογη δυνατότητα (όπως API)

ΝΑΙ

Λοιπές Προδιαγραφές-Απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες του Υποψήφιου
Αναδόχου

Διατήρηση διαφάνειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διασφάλιση
προσωπικών δεδομένων, κωδικών πρόσβασης, διαθεσιμότητας των
πληροφοριών.

ΝΑΙ

Η εφαρμογή να είναι σύμφωνη και σύννομη με το ν. 4412/2016, τη κείμενη
περί προμηθειών νομοθεσία και το γενικό κανονισμό (εε) 2016/679 του
ευρωπαϊκού συμβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», όπως ισχύει κάθε φορά.
O Υποψήφιος Ανάδοχος να έχει Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σε
τουλάχιστον 5 φορέα του δημοσίου, καθώς και βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης από τους φορείς αυτούς ( σύμφωνα με το ν. 4412/2016).

ΝΑΙ

Η εφαρμογή να έχει responsive σχεδίαση, για να είναι συμβατή με
οποιαδήποτε φορητή συσκευή (laptop, tablet κα)

ΝΑΙ

Δυνατότητα για υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΝΑΙ

Δωρεάν συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών και προμηθευτών
που θα υποδειχθούν από την 3η ΥΠΕ και να υπάρχουν αναρτημένα στην
πλατφόρμα εμπεριστατωμένα και ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης για τους
διαχειριστές, τους αξιολογητές και τους προμηθευτές στα ελληνικά.
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Δωρεάν δυο μήνες παροχή της εφαρμογής, κατά την οποία θα
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χρηστών και η παραμετροποίηση της
εφαρμογής, καθώς και η ενημέρωση του μητρώου προμηθευτών σε
περίπτωση μη πρότερης συνεργασίας μας με το φορέα μας.

ΝΑΙ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008
ή 9001:2015 στη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού.

ΝΑΙ

Δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις της
3η ΥΠΕ.

ΝΑΙ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο back up
με όλες τις έρευνες αγοράς και τα επισυναπτόμενα αρχεία (γενικός
κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του ευρωπαϊκού συμβουλίου «για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών») και να το παραδίδει στην 3η ΥΠΕ πλήρες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα που θα οριστούν από την 3η ΥΠΕ.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την 3η ΥΠΕ θα πρέπει να δοθούν στοιχεία
πρόσβασης για την πλατφόρμα, ώστε να διαπιστωθεί η κάλυψη όλων των
απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2) Συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για την κάλυψη
των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας .……….………………………………….
3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη

