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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’
204 /19-7-1974)
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και
άλλες Διατάξεις» .
1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».
1.10. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005».
1.11. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.12. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του
Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).
1.13. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.14. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές».
2. Τις Αποφάσεις με αριθμό :
2.1 Την υπ’ αριθμ. 6η /14-4-2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου με τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.
2.2 Την υπ’ αριθμ οικ. 33301/23-2-2010 απόφαση της ΕΠΥ για έγκριση διενέργειας του
ως άνω πρόχειρου διαγωνισμού.
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟ ΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με τη χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια:α) σινδόνια λευκού χρώματος εκ βάμβακος και β)μαξιλαροθήκες λευκές εκ
βάμβακος για τη κάλυψη των αναγκών του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισίας
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες
και
πενήντα
λεπτά
(24.292,50Eυρώ),
διακόσια
ενενήντα
δύο
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Η Απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες, της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epromy.gr και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yyka.gr
1.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-6-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο ΓΟΝΚ «ΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ 145-64, Γραφείο Προμηθειών.

2. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ώρα 11:30 της ίδιας ημέρας
της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 29-6-2010.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.
3.Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας
του διαγωνισμού (αρ.11 Π.Δ. 118/2007).
4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της υποβολής σύμφωνα με την παρ. 2
και 3 για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται από την
επιτροπή.
5. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν
αποσφραγιστεί.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός ο οποίος περιλαμβάνει στη διαδικασία του και τη
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,( ο οποίος θα διεξαχθεί στα Κεντρικά
Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, αρμόδιος
υπάλληλος κος Καπετανέας Νικόλαος τηλ. 2132010577) θα γίνει σύμφωνα με τους
όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ………………ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός

Πρόχειρος διαγωνισμός σε Ευρώ με τη χρήση ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Αντικείμενο

Προμήθεια: Α) σινδόνια εκ βάμβακος λευκά
Β)Μαξιλαροθήκες εκ βάμβακος λευκές,
σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ

Ποσότητα

Σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ

Τόπος παράδοσης

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Παράδοση υλικών

Τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο διαχείρισης υλικού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & κρατήσεων)

Προϋπολογισμός
που βαρύνει

είναι

24.292,50

Ευρώ

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 1529 του προϋπολογισμού μας.

Σύνολο Κρατήσεων
(%)

Οι νόμιμες κρατήσεις

Διάρκεια ισχύος
προσφορών

Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Φόρος εισοδήματος
Ν.2198/94, άρθρο 24

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τον Ν.
2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας και τα
παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α :
1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την προμήθεια για
σινδόνια λευκά εκ βάμβακος και μαξιλαροθήκες λευκές εκ βάμβακος για τη κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
απόφαση διενέργειας.
Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ)
κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά #24.292,50# €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας και την έκδοση
τιμολογίου από την εταιρεία.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής,
διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον
ο προμηθευτής υπαιτίως δεν παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.
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Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ.
Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει:
5.1

να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,
που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα

5.2

να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε
αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις,
προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.

5.3

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο
(2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα
είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 14564
Τηλ.: 2103501500, Φαξ.: 2108076226
• Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την
προμήθεια:
Α) σινδόνια λευκά εκ βάμβακος και
Β)μαξιλαροθήκες λευκές εκ βάμβακος, για τη κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και
αντίγραφο), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ
Σινδόνια λευκά
εκ βάμβακος
Μαξιλαροθήκες
λευκές εκ
βάμβακος

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τμχ.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ
%

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

3.000
700

τμχ.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Χρόνος ισχύος προσφοράς

:

Διευκρινίζεται ότι μετά το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού &

Αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην
Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και
υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή και η τιμή αυτή είναι η τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.

Σημειώνεται ότι: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό προμήθεια
είδους.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι χίλια διακόσια δέκα
τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1.214,63€)
ΜΕΡΟΣ Β.
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες από
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με
την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την
ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β, Μέρος Α.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και
αποσφράγισης πρόχειρων διαγωνισμών. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά
αφού
αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών το νοσοκομείο και η Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των
οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους.
Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και
τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
Μετά και την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3), στο οποίο θα καταγράψει τα
αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και θα κατατάξει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε
υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και
κατάταξη των προσφορών.
Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στη Δνση Διοικητικού το προαναφερόμενο πρακτικό της από
το οποίο θα προκύπτει και ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
ώρα λήξης του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα
οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα (σελ. 7) εγγράφως σε δύο αντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι εάν οι εταιρείες δεν υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω
παράγραφο την τελευταία αποδεκτή από το «σύστημα» προσφορά τους τότε η Επιτροπή
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Προμηθειών Υγείας διατηρεί το δικαίωμα κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
τους.
Εάν τα παραπάνω συμβούν με το μειοδότη, τότε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, διατηρεί το
δικαίωμα εκτός από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής να προχωρήσει σε κατακύρωση
της προμήθειας στην αμέσως χαμηλότερη τιμή της τελευταίας αποδεκτής από το «σύστημα»
προσφοράς. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει την τελευταία αποδεκτή από το
σύστημα οικονομική προσφορά του ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα σύμφωνα με τα
οριζόμενα, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και
ούτω καθ’ εξής.
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από τη Δνση
Διοικητικού, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των
όρων της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή
του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 10% της συνολική συμβατικής αξίας της προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ΄αναλογία οι διατάξεις του
Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ278/Β/2010) σχετικά με
τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς
και επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων.
Σημειώνεται ότι: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της
ποσότητας κατά 30% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.
118/07.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1 Τμηματικά όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
5.2 Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να
ενημερώνει την Υπηρεσία.
5.3 Τα υλικά όταν παραδίδονται στην Υπηρεσία, θα παραλαμβάνονται από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.
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6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές προδιαγραφές για τον κωδικό 0305.80400 ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ και ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.292,50€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, του Π.Π.&Υ.Υ. 2010. που εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. οικ.3330123-2-2010 έγκριση της ΕΠΥ και την
υπ’αρίθμ. 6η/14-4-2010 Απόφαση Δ.Σ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 1529 του προϋπολογισμού μας.
ΕΙΔΟΣ
0305
(Α)
(Β)

80400

ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΕΚ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΤΕΜ
275Χ160 CM
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ
ΤΕΜ
ΛΕΥΚΕΣ 55Χ70 CM
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ
0305-80400

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.

ΔΑΠΑΝΗ

3.000

6,00

18.000,00

700

2,50

1.750,00

3.700

19.750+ΦΠΑ23%
24.292,50

(Α) ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Να είναι 100% βαμβακερά, υγρασίας 8,5%.
Ποσότητα : 3000 τεμάχια
Διαστάσεις : 275Χ160CM
Ύφασμα : Να είναι από βαμβάκι εγχώριο, αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες
ουσίες, καθαρό, μακρόϊνο, ομοειδές, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου κωδ.210Φ-Υ02001.
Χρώμα : Λευκό, εκ λευκάνσεως.
Ύφανση : Η ύφανση πρέπει να είναι απλή (ΤΟΠΕ)1/1 κανονική, ισόπυκνη, συνεκτική και γενικά να
παρουσιάζει τα εξωτερικά γνωρίσματα καλής ύφανσης, χωρίς ελαττώματα, παραφασάδες, αραιώματα,
τρύπες, κόμπους, στίγματα κλπ.
Ραφή : Οι παράλληλες πλευρές κατά τη διεύθυνση του μήκους θα σχηματίζονται από την ούγια του
υφάσματος. Για το λόγο αυτό πρέπει η κατασκευή της ούγιας να είναι πολύ καλή. Οι κάθετες πλευρές κατά
την έννοια του πλάτους θα φέρουν αναδίπλωση διπλή πλάτους 2CM στη μια πλευρά και 5CM στην άλλη
και με πυκνότητα γαζιού 5 βελονιές/CM.
Η κλωστή ραφής θα είναι 30/3 γκαζέ, μερσεριζέ χρώματος λευκού.
Τα γαζιά να είναι πυκνά, διπλά, ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, τραβήγματα και στο τέλος να φέρουν στερέωμα.
Το ύφασμα να μην είναι κομμένο λοξά.
Σήμανση : Να φέρουν σήμανση με τον λογότυπο του Νοσοκομείου και του κάθε τμήματος από ανεξίτηλο
νήμα.
Δείγμα : Ο προμηθευτής υποχρεωτικά να προσκομίσει δείγμα (ολόκληρο σεντόνι) για αξιολόγηση το
οποίο θα δοκιμαστεί στα πλυντήρια και στους κλιβάνους.

(Β) ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ
Να είναι 100% βαμβακερές, υγρασίας 8,5%.
Ποσότητα : 700 τεμάχια
Διαστάσεις : 55Χ70CM
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Ύφασμα : Να είναι από βαμβάκι εγχώριο, αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες
ουσίες, καθαρό, μακρόϊνο, ομοειδές, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου κωδ.210Φ-Υ02001.
Χρώμα : Λευκό, εκ λευκάνσεως.
Ύφανση : Η ύφανση πρέπει να είναι απλή (ΤΟΠΕ)1/1 κανονική, ισόπυκνη, συνεκτική και γενικά να
παρουσιάζει τα εξωτερικά γνωρίσματα καλής ύφανσης, χωρίς ελαττώματα, παραφασάδες, αραιώματα,
τρύπες, κόμπους, στίγματα κλπ.
Ραφή : Οι μαξιλαροθήκες να είναι απλές σε σχήμα φακέλου χωρίς κουμπιά. Η αναδίπλωση για το
σχηματισμό του φακέλου να είναι μήκους 20cm. Η κλωστή ραφής θα είναι 30/3 γκαζέ, μερσεριζέ
χρώματος λευκού.
Τα γαζιά να είναι πυκνά, διπλά, ισομετρικά, χωρίς ξέφτια, τραβήγματα και στο τέλος να φέρουν στερέωμα.
Το ύφασμα να μην είναι κομμένο λοξά.
Σήμανση : Να φέρουν σήμανση με τον λογότυπο του Νοσοκομείου και του κάθε τμήματος από ανεξίτηλο
νήμα.
Δείγμα : Ο προμηθευτής υποχρεωτικά να προσκομίσει δείγμα (ολόκληρο σεντόνι) για αξιολόγηση το
οποίο θα δοκιμαστεί στα πλυντήρια και στους κλιβάνους.
Να είναι 100% βαμβακερά, υγρασίας 8,5%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Προμήθεια 3.000 σινδόνια λευκά εκ βάμβακος και 700 μαξιλαροθήκες λευκές εκ
βάμβακος
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι
(παράγραφοι 1 έως και 4)
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό του ΓΟΝΚ «ΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business Exchanges
A.E.
2. Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:
2.1. Γλώσσα
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση
συμμετοχής αλλοδαπού συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα.
2.2. Νόμισμα
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 ΦΠΑ.
2.3. Διάρκεια
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όμως εντός του
τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού
υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστημα, το πέρας του χρονικού
διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα πεντάλεπτο. Δεν υπάρχει
περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.
2.4. Τύπος Πλειστηριασμού και Κανόνας Πλειστηριασμού
Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται
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)
 Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον κατά
ποσό ίσο με το βήμα 2.7. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα,
γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με το τίμημα εκκίνησης.
2.5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού-Υπερισχύουσα Προσφορά
Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που θα συμμετάσχει
θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης (initial price) που έχει
θέσει ο διοργανωτής του διαγωνισμού. Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή
προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την
κατάταξή του (rank) στον διαγωνισμό. Ο προμηθευτής δεν θα έχει σε καμία
περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει τη χαμηλότερη υπάρχουσα προσφορά επί
του παρόντος. Οι προμηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν
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ποιοι άλλοι προμηθευτές δίνουν προσφορές και δεν θα μπορούν να γνωρίζουν
τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η χαμηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και
αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά
αποτελεί μέρος της διαδικασίας στα πλαίσιο του διαγωνισμού.
2.6. Τιμή εκκίνησης – Άνω Όριο του Πλειστηριασμού
Το 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
.
2.7. Βήμα του Πλειστηριασμού
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της
προμήθειας και είναι τουλάχιστον 50 € από την τελευταία έγκυρη προσφορά
του.
2.8. Σχόλια
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 του προσφέροντος. Εφόσον ο
προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει
τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (rank) στον διαγωνισμό.
• ο χρόνος του συστήματος.
Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα
στους άλλους συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασμού.
3.1. Ισχύς προσφορών
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.
Όπως αναφέρεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης, οι προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της αρχικής υποβολής τους.
3.2. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού
Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από το ΓΟΝΚ
« ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» σε συνεργασία με την Business Exchanges A.E. για το
χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση
τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του
κανονικού Πλειστηριασμού.
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H Business Exchanges A.E. αφού ενημερωθεί από το Νοσοκομείο
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 το ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως αποδεκτή (μετά τον έλεγχο της προσφοράς).
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.
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 το
Νοσοκομείο 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
:

800Χ600
256
15’’
128
Pentium or

Resolution
Screen Colors
Monitor Size
RAM Requirements
Processors (CPU)
Remote Access
Hard Drive Space
Requirements
Software Requirements

faster
64 KB or faster
1GB
Browser IE v6 SP1

4.1.2. Δίκτυο
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800Χ600
256
17’’
1MB
PIII or faster
ADSL 4 Mbps or faster
20GB
Browser IE v6 SP1







Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της BE 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 της Αττικής
προμηθευτών το ζητήσει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, η εκπαίδευση
μπορεί να του παρασχεθεί τηλεφωνικά
 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 ΕΠΥ, το ΓΟΝΚ 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 :
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4.4.1. 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.

4.4.2. 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 ΕΠΥ και το ΓΟΝΚ 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 δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής
συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντα.
4.5.3. Εγγυήσεις
 Η Business Exchanges A.E., το ΓΟΝΚ και η ΕΠΥ 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.
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Επίσης, η Business Exchanges A.E. το ΓΟΝΚ και η ΕΠΥ 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).
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