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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     ΧΑΪΔΑΡΙ  24/03/2016 

ΤΗΛ. 213/2046170-171                                       

 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3709/756399                                                                          

                                                     

                                  

 

 

                                             

           ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ   ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ  (5.000,00) ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 

                                                  

Για τη λειτουργία υποστηρικτικής εφαρμογής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ΚΑΕ 

0439).                                                        
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                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Ημερομηνία: 6/4/2016 
 
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
Ώρα: 09.00π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
  Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΜΙΚΡΟΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
                         

Κ.Α.Ε.  0439 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (5.000,00)  ΕΥΡΩ  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α. 23% 
 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                         
    ΕΞΑΜΗΝΗ με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 
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         Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα 

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

 Την έγκριση Προέδρου Δ.Σ με αριθ. πρωτ. 2095/754785/18-2-2016 . 

                                     

       
                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε  
 
Διαγωνισμό με διαδικασία έρευνας αγοράς και συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την 
προμήθεια εφαρμογής  υποστήριξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συλλογής 
προσφορών που αφορούν τη διεκπεραίωση μικροαγορών και διαγωνισμών με διαδικασίες 
απευθείας ανάθεσης,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο ΜΕΡΟΣ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

 
         05/4/2016 
 
       ΩΡΑ: 13:00μ.μ. 

Ψ.Ν.Α. 
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

 
         06/4/2016  
 
     ΩΡΑ: 09:00 π.μ. 

ΤΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑ 
ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461 

ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 
ΧΑΪΔΑΡΙ 12461 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 
διακήρυξη  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν: 
                                       
Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην 

προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από 

τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 

   

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό , βιομηχανικό και βιοτεχνικό 

επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Η τιμή θα δοθεί ετησίως και θα αναλύεται ως εξής: 

α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής) 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στη συμφωνηθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
  
ΑΡΘΡΟ 5Ο 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους . 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Η  εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα  γίνεται  με   τακτικό    χρηματικό   ένταλμα, το οποίο  
θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως 
αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) 
ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας του τιμολογίου πώλησης 
Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται: 
α)Τιμολόγιο του προμηθευτή, 

β)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 

 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
 

Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94). 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας πλέον χαρτοσήμου 3% & Ο.Γ.Α 

χαρτοσήμου 20%. 

Υπέρ της Ψυχικής Υγείας 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των πέντε  
χιλιάδων ευρώ  (5.000,00) € συμ/νου Φ.Π.Α. 
Η σύμβαση θα είναι για έξι (6) μήνες και θα έχει τη δυνατότητα να παραταθεί για δύο έτη 
εφόσον η εφαρμογή θεωρηθεί ότι μπορεί να επιτύχει το σκοπό της, ο οποίος είναι η 
αποτελεσματικότητα και η ύπαρξη δημόσιου συμφέροντος.. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 

 
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 

(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). 

Το παράρτημα Α’ (Ποσότητα και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
                                                                                       Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                             
 
 
                                                                                        ΙΣΙΔΩΡΟΣ   ΠΡΩΙΟΣ                        
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

                      

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

1.   Ανάλυση του περιεχομένου των ζητούμενων στοιχείων  που θα πρέπει να παρέχονται 

με την εφαρμογή: Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι απλή και 

φιλική στους χρήστες και να υποστηρίζει την δημιουργία και αποστολή αιτημάτων όπως: 

 Αίτημα για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Αίτημα για υποβολή πρότασης 

 Αίτημα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη 

 2.  Τα αιτήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Τα γενικά στοιχεία της προμήθειας όπως ο τίτλος του αντικειμένου της 

προμήθειας, στοιχεία επικοινωνίας, διάφορα συνημμένα έγγραφα, πίνακες κ.α 

 Τα προς προμήθεια είδη: περιγραφή είδους, κωδικοί, τιμή παρατηρητηρίου 

ποσότητες, σχόλια κ.α 

3.   Επιλογή προμηθευτών: Η επιλογή των προμηθευτών να μπορεί να γίνεται είτε μέσα 

από λίστες κατηγοριοποιημένες που θ’ εμπλουτίζονται συνεχώς, είτε από προμηθευτές 

που συνεργάσθηκαν με το Νοσοκομείο στο παρελθόν. 

4. Αποτελέσματα: Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για τις ακόλουθες 

εργασίες: 

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχεία excel & pdf  

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων μειοδοτών σε αρχείο excel με κατάλληλη 

γραμμογράφηση ώστε να χρησιμοποιείται για την  προώθηση της προμήθειας 

προς έγκριση 

 Δημοσίευση αποτελεσμάτων στους προμηθευτές και ενημέρωσή τους 

αυτόματα  μέσω της εφαρμογής για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 
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ΓΕΝΙΚΑ: 

1. Θα πρέπει να παρέχεται πλήρης ασφάλεια της εφαρμογής μέσω κωδικών 

πρόσβασης και εχεμύθειας των αποτελεσμάτων 

2. Πλήρη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και ισοτιμίας ώστε να έχουν οι προμηθευτές 

ταυτόχρονα την ίδια πληροφόρηση 

3. Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών καθώς και συνεχή υποστήριξη (on line 

help) για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν στη διαχείριση 

της εφαρμογής. 

4. Παραμετροποίηση της εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές που 

χρειάζεται το Νοσοκομείο 


