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            Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 39
o
 /Θέμα 9

ο
/27-

11-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην προμήθεια    Λογισμικού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής έρευνας αγορών, συλλογής & διαχείρισης προσφορών μέσω 

χρήσης πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών,  προϋπολογιστικής 

δαπάνης 5.500,00€  συν Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του 

Ν.4412/2016 (CPV: 4849000-9), 

          Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών προσφορών   στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 10/01/2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.. 

 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/01/2019 και ώρα 10:00. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  



ΑΔΑ: Ω2144690ΒΓ-ΕΕ6



Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο  

σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι  : 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, 

τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

πρόσκλησης) 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί 

ποινή απόρριψης, τα κάτωθι  :  

Α)  την οικονομική προσφορά  

Επίσης θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.  

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας) 
Η τιμή  του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα. 

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή 

κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. 

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. 

απορρίπτονται. 

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. καταθέτεται σχετική υπεύθυνη 

δήλωση   

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες. 

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 
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Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Για ένα -1- έτος . 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της προτεινόμενης εφαρμογής 

ηλεκτρονικών ερευνών αγοράς και ηλεκτρονικής 

διαχείρισης προσφορών 

 
Η προτεινόμενη εφαρμογή θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και φιλικής προς τους 

χρήστες. Θα πρέπει να υποστηρίζει: 

 Την πλήρη ασφάλεια, μέσω κωδικών πρόσβασης και εχεμύθεια των 

αποτελεσμάτων λόγω της εφαρμογής κλειστών ημερομηνιών. 

 Τη διατήρηση μια βάσης δεδομένων προμηθευτών ανά κατηγορία υλικών, η 

οποία να είναι κοινή για όλα τα Νοσοκομεία που κάνουν χρήση της 

προσφερόμενης εφαρμογής, έτσι ώστε αυτή να ενημερώνεται διαρκώς online 

και συνεχώς να εμπλουτίζεται με νέους προμηθευτές και το Νοσοκομείο μας 

να μπορεί να δέχεται προσφορές και από νέους προμηθευτές που έχουν 

εγγραφεί στην πλατφόρμα από άλλα Νοσοκομεία. 

 Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής, αναλυτικά παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 

να δηλώσει τη συμμόρφωση του επί ποινή αποκλεισμού σε κάθε μία τεχνική 

προδιαγραφή. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικής Εφαρμογής  Έρευνας Αγορών και Διαχείρισης 

Προσφορών 

Προδιαγραφή Συμμόρφωση Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 

Εγγραφή Χρηστών του Νοσοκομείου στην Πλατφόρμα 

Να μπορούν να εγγραφούν στην 

πλατφόρμα όσοι χρήστες υποδείξει 

το Νοσοκομείο χωρίς πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση για κάθε 

χρήστη. 

  

Κάθε χρήστης να μπορεί να 

τροποποιεί –όποτε το επιθυμεί- τον 

κωδικό πρόσβασής του μέσω 

σχετικής λειτουργίας της 

πλατφόρμας. 

  

Να υπάρχει διαβαθμισμένη 

πρόσβαση χρηστών στην 

πλατφόρμα ώστε κάθε χρήστης να 

μπορεί να επεξεργάζεται τις δικές 

του έρευνες αγοράς. Επιπλέον, 

πρέπει να υπάρχει και προφίλ 

χρήστη (superadmin) που να 
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μπορεί να βλέπει και να 

επεξεργάζεται όλες τις 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. 

Να υπάρχει προφίλ αξιολογητή 

στην πλατφόρμα, δηλαδή χρήστης 

που θα επιλέγεται μόνο για την 

αξιολόγηση των προσφορών μιας ή 

περισσοτέρων ερευνών αγοράς. Το 

συγκεκριμένο προφίλ χρήστη θα 

μπορεί μόνο να βλέπει και να 

αξιολογεί τις προσφορές όσων 

ερευνών αγοράς του ανατίθεται 

από τους διαχειριστές του 

συστήματος. 

  

Εγγραφή Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Η εγγραφή των προμηθευτών στην 

πλατφόρμα να είναι δωρεάν. 

  

Η εγγραφή των προμηθευτών να 

γίνεται μέσω των ακόλουθων 

τρόπων: 

 Συμπληρώνοντας μια 

ηλεκτρονική φόρμα 

εγγραφής. 

 Μετά από επικοινωνία με 

την εταιρία που προσφέρει 

την εφαρμογή. 

 Από τους χρήστες του 

Νοσοκομείου μέσω 

σχετικής λειτουργίας της 

εφαρμογής. 

  

Κατά την εγγραφή των 

προμηθευτών να γίνεται 

αυτόματος έλεγχος διπλοεγγραφών 

από το σύστημα (αν δηλαδή ο 

προμηθευτής έχει επανεγγραφεί 

στο σύστημα να μην μπορεί να 

γίνει εκ νέου εγγραφή του). 

  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

αναλάβει την ενσωμάτωση των 

Προμηθευτών που ήδη 

εξυπηρετούν το Νοσοκομείο στην 

πλατφόρμα χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

  

Έρευνα Αγοράς 
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Τα πεδία καταχώρησης των 

Πληροφοριών της Έρευνας 

Αγοράς να είναι τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 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 

του Νοσοκομείου. 

 Προϋπολογισμός. 

 Αντικείμενο του 

Διαγωνισμού κατά CPV. 

 Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Φορέα. 

 ΚΑΕ της έρευνας αγοράς. 

 Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ.  

  

Να υπάρχει δυνατότητα 

τροποποίησης ή και προσθήκης 

των προαναφερθέντων πεδίων 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου. 

  

Τα πεδία για κάθε είδος της 

έρευνας αγοράς να είναι τα 

ακόλουθα: 

 Τίτλος Είδους 

 Κωδικός Είδους 

 Ποσότητα  

 Μονάδα Μέτρησης 

 Σχόλια για το Είδος 

  

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. Ο Προμηθευτής στη 

συνέχεια θα ελέγχει αν υπάρχει ή 

όχι Παρατηρητήριο τιμών στο 

κάθε είδος και εφόσον υπάρχει να 

συμπληρώνει τον κωδικό και την 

τιμή του προκειμένου να μπορεί να 

υποβάλλει προσφορά. Η 

συγκεκριμένη λειτουργία πρέπει 
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να υποστηρίζεται μέσω της 

εφαρμογής και ο χρήσης να μπορεί 

να επιλέγει πότε χρειάζεται ο 

Προμηθευτής να συμπληρώνει την 

τιμή και τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιμών ώστε να 

μπορέσει να υποβάλλει προσφορά.  

Η εισαγωγή των υπό προμήθεια 

ειδών να γίνεται τόσο χειροκίνητα 

όσο και με ανέβασμα πρότυπου 

αρχείου excel, που θα είναι 

δημοσιευμένο στην πλατφόρμα. 

  

Ο χρήστης της πλατφόρμας να 

μπορεί να προσθέσει όσα 

συνημμένα αρχεία επιθυμεί σε 

μορφή 

doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png. 

  

Ο χρήστης της πλατφόρμας να 

μπορεί να προσθέσει τις 

παρατηρήσεις που επιθυμεί μέσω 

ενσωματωμένου στην πλατφόρμα 

κειμενογράφου. 

  

Ο χρήστης της πλατφόρμας να 

μπορεί να προσκαλεί όσους και 

όποιους προμηθευτές επιθυμεί να 

λάβουν μέρος στην έρευνας 

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. 

  

Δυνατότητα αντιγραφής 

παλαιότερης έρευνας αγοράς και 

τροποποίησης αυτής για 

δημιουργία νέας. 

  

Η προσφορά που κατατίθεται από 

κάποιον προμηθευτή σε μια έρευνα 

αγοράς πρέπει να παίρνει 

αυτόματα έναν συστημικό αριθμό, 

ο οποίος θα είναι ορατός και στον 

χρήστη του Νοσοκομείου. 

  

Δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας 

έρευνας αγοράς με βάση το αν 

προχώρησε το Νοσοκομείο σε 

παραγγελία των ειδών ή των 

υπηρεσιών που προβλέπονταν στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Με τον 
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τρόπο αυτό, το Νοσοκομείο θα 

έχει εικόνα ποιες έρευνες αγοράς 

εκκρεμούν για παραγγελία. 

Τροποποίηση μιας δημοσιευμένης έρευνας αγοράς (Δυνατότητα Τροποποίησης της 

έρευνας αγοράς να υπάρχει περιοριστικά για τους ακόλουθους λόγους) 

Πρόκληση Προμηθευτή σε μια ήδη 

δημοσιευμένη έρευνα αγοράς και 

ειδοποίηση του με 

αυτοματοποιημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

  

Παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών με ενημέρωση των 

προμηθευτών με 

αυτοματοποιημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα 

αιτιολόγησης της παράτασης με 

σχετικό πεδίο. 

  

Ακύρωση της έρευνας αγοράς και 

ενημέρωση των προμηθευτών για 

τον λόγο ακύρωσης με 

αυτοματοποιημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

  

Δυνατότητα αυτόματης αποστολής 

διευκρινίσεων μέσω σχετικής 

λειτουργίας στην ίδια εφαρμογή 

προς όλους τους προμηθευτές σε 

υπό εξέλιξη έρευνα αγοράς. 

  

Αξιολόγηση Έρευνας Αγοράς 

Οι προσφορές δεν θα είναι 

προσβάσιμες από κανέναν πριν την 

καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής. 

  

Δεν θα επιτρέπεται να 

υποβάλλονται προσφορές μετά το 

πέρας της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας. 

  

Ο πίνακας κατακύρωσης που θα 

εξάγεται αυτόματα από το 

σύστημα θα πρέπει να περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Στοιχεία Προμηθευτή 

(Επωνυμία, ΑΦΜ, 

Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

email) 

 Στοιχεία Είδους (Καθαρή 

Αξία προ ΦΠΑ, ποσοστό 

ΦΠΑ, Αξία ΦΠΑ, 
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Συνολική Αξία με ΦΠΑ, 

Κωδικός και τιμή 

παρατηρητηρίου, κωδικός 

είδος του Νοσοκομείου) 

Ο πίνακας κατακύρωσης πρέπει να 

εξάγεται σε μορφή excel και Pdf. 

  

Ο πίνακας κατακύρωσης να είναι 

παραμετροποιήσιμος και να μπορεί 

να προσαρμόζεται στις εκάστοτε 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου. 

  

Να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση 

της έρευνας αγοράς με βάση τη 

χαμηλότερη τιμή και να δίνονται 

αυτόματα οι καλύτερες τιμές ανά 

είδος και προμηθευτή. Πρέπει να 

υπάρχει ειδική επισήμανση στο 

μειοδότη για να ξεχωρίζει. 

  

Να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση 

σε κάθε προσφερόμενο είδος με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές ή 

τα κριτήρια που έχει ορίσει το 

Νοσοκομείο. 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. 

  

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

επισύναψης του πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης στην 

πλατφόρμα. 

  

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 
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χρησιμοποιείται σε τουλάχιστόν 

ένα (1) Δημόσιο Νοσοκομείο της 

Χώρας. Να αναφερθούν τα 

κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας 

με το Νοσοκομείο. 

Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής 

του πρακτικού αξιολόγησης της 

έρευνας αγοράς σε μορφή doc και 

pdf. 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 

λειτουργεί σε τουλάχιστόν ένα (1) 

Δημόσιο Νοσοκομείο της Χώρας. 

Να αναφερθούν τα κατάλληλα 

στοιχεία επικοινωνίας με το 

Νοσοκομείο. 

  

Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής 

αρχείου της σύμβασης για κάθε 

μειοδότη της έρευνας αγοράς σε 

μορφή doc και pdf. 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 

λειτουργεί σε τουλάχιστόν ένα (1) 

Δημόσιο Νοσοκομείο της Χώρας. 

Να αναφερθούν τα κατάλληλα 

στοιχεία επικοινωνίας με το 

Νοσοκομείο. 

  

Η αξιολόγηση της έρευνας αγοράς 

να μπορεί να γίνεται από χρήστη 

της πλατφόρμας με συγκεκριμένο 

προφίλ και δικαιώματα 

πρόσβασης. Ο αξιολογητής θα 

μπορεί μόνο να βλέπει και να 

αξιολογεί τις προσφορές όσων 

ερευνών αγοράς του ανατίθεται 

από τους διαχειριστές του 

συστήματος. Αξιολογητές μιας 

έρευνας αγοράς μπορούν να 

οριστούν ένας ή περισσότεροι 

χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου. 

  

Δυνατότητα Διαπραγμάτευσης -    
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Βελτίωσης τιμής από τον μειοδότη. 

Να υπάρχει δυνατότητα μέσω της 

πλατφόρμας, οι χρήστες του 

Νοσοκομείου.  Είτε επειδή η τιμή 

του μειοδότη του είδους 

υπερβαίνει την τιμή του 

παρατηρητηρίου είτε την 

τελευταία τιμή μειοδοσίας του 

είδους στο Νοσοκομείου, οι 

χρήστες του Νοσοκομείου πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 

από τον μειοδότη κάθε είδους μιας 

έρευνας αγοράς βελτίωση της 

τιμής που υπέβαλλε στην αρχική 

του προσφορά. Οι νέες τιμές θα 

υποβάλλονται μέσω της 

πλατφόρμας και θα ενημερώνονται 

αυτόματα όλα τα σχετικά με την 

προμήθεια αρχεία (αποτελέσματα 

έρευνας αγοράς, πρακτικό 

αξιολόγησης, συμφωνητικό με 

μειοδότη, απόφαση κατακύρωσης 

κλπ) 

Αναζητήσεις, Εκτυπώσεις, Αρχειοθέτησεις 

Η Αναζήτηση των προμηθευτών 

πρέπει να γίνεται με τα ακόλουθα 

πεδία: 

 Την Επωνυμία του 

 Το ΑΦΜ του 

 Το τηλέφωνο επικοινωνίας 

  

Η Αναζήτησης μιας έρευνας 

αγοράς πρέπει να γίνεται με τα 

ακόλουθα πεδία: 

 Τον μοναδικό αριθμό της 

 Τον τίτλο της προμήθειας 

 Το χρόνο δημοσίευσής της 

 Τον αριθμό πρωτοκόλλου 

του Φορέα 

 Τον αριθμό αιτήματος 

ΑΔΑΜ 

 Τα είδη ή τις υπηρεσίες που 

περιέχει 

  

Η οθόνη του προμηθευτή πρέπει 

να περιέχει όλα τα στοιχεία που 

συμπληρώνει κατά την εγγραφή 

του συμπεριλαμβανομένου του 

ΑΦΜ του και του email του. 

  

Η καρτέλα του προμηθευτή πρέπει 

να εξάγεται σε μορφή Pdf. 
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Για κάθε προμηθευτή πρέπει να 

υπάρχει γρήγορη και άμεση 

πρόσβαση (μέσω του προφίλ του 

και χωρίς οι χρήστες της 

εφαρμογής να κάνουν 

εξαντλητικές αναζητήσεις) στις 

έρευνες αγοράς που κλήθηκε να 

συμμετάσχει, στις έρευνες αγορές 

που συμμετείχε και στις έρευνες 

αγοράς που κηρύχθηκε μειοδότης. 

Έτσι, οι χρήστες του Νοσοκομείου 

θα μπορούν να έχουν την πλήρη 

εικόνα του Προμηθευτή (και τα 

πλήρη στοιχεία του και τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες που 

συμμετείχε). 

  

Δυνατότητα αυτοματοποιημένων 

εκτυπώσεων με βάση τις 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου και 

κατ’ ελάχιστον τα αρχεία που 

ζητήθηκαν στην προηγούμενη 

Ενότητα (Αξιολόγηση 

Προσφορών), ήτοι του Πρότυπο 

Αρχείου Απόφασης, της Σύμβασης 

για κάθε μειοδότη και του 

πρακτικού αξιολόγησης της 

έρευνας αγοράς. 

  

Διασύνδεση με άλλες Εφαρμογές - Συστήματα 

Η πλατφόρμα πρέπει να 

διασυνδέεται με το σύστημα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Ελληνικού 

Δημοσίου μέσω του σχετικού 

WEB API. Η λειτουργικότητα 

αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται 

ήδη σε τουλάχιστον ένα 

Νοσοκομείο. Να αναφερθεί το 

Νοσοκομείο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας με τους χρήστες του. 

Μέσω της πλατφόρμας θα πρέπει 

να δημιουργείται αυτόματα το 

αρχείο που θα αναρτηθεί στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση πρότυπο 

έγγραφο που θα δοθεί από το 

Νοσοκομείο. 

  

Η πλατφόρμα πρέπει να 

διασυνδέεται με το σύστημα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ανάρτηση της 

έρευνας αγοράς (ή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Μέσω 

της πλατφόρμας θα πρέπει να 

  



ΑΔΑ: Ω2144690ΒΓ-ΕΕ6



δημιουργείται αυτόματα το αρχείο 

που θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

με βάση πρότυπο έγγραφο που θα 

δοθεί από το Νοσοκομείο. Η 

συγκεκριμένη λειτουργικότητα 

πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

τουλάχιστόν ένα (1) Δημόσιο 

Νοσοκομείο της Χώρας. Να 

αναφερθούν τα κατάλληλα 

στοιχεία επικοινωνίας με το 

Νοσοκομείο. 

Η πλατφόρμα πρέπει να 

διασυνδέεται με το σύστημα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ανάρτηση της 

απόφασης κατακύρωσης. Μέσω 

της πλατφόρμας θα πρέπει να 

δημιουργείται αυτόματα το αρχείο 

που θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

με βάση πρότυπο έγγραφο που θα 

δοθεί από το Νοσοκομείο. Η 

συγκεκριμένη λειτουργικότητα 

πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

τουλάχιστόν ένα (1) Δημόσιο 

Νοσοκομείο της Χώρας. Να 

αναφερθούν τα κατάλληλα 

στοιχεία επικοινωνίας με το 

Νοσοκομείο. 

  

Η πλατφόρμα πρέπει να 

διασυνδέεται με το ΚΗΜΔΗΣ, 

όταν δοθεί από το ΚΗΜΔΗΣ η 

ανάλογη δυνατότητα και το WEB 

API. 

  

Δυνατότητα διασύνδεσης της 

εφαρμογής με άλλες διαδικτυακές 

πλατφόρμες ή εφαρμογές εφόσον 

χρειαστεί και εφόσον υφίσταται η 

ανάλογη δυνατότητα (πχ API) 

  

Λοιπές Προδιαγραφές 

Η εφαρμογή να είναι σύννομη με 

το νόμο 4412/2016 και τη κείμενη 

περί προμηθειών νομοθεσία. 

  

Η εφαρμογή να έχει responsive 

σχεδίαση, ώστε να είναι συμβατή 

με οποιαδήποτε φορητή συσκευή 

(laptop, κινητό τηλέφωνο, tablet 

κλπ)  

  

Να παρέχεται υποστήριξη κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

Να γίνει δωρεάν εκπαίδευση στους 

χρήστες που θα υποδειχθούν από 
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το Νοσοκομείο. 

Να υπάρχουν αναρτημένα στην 

πλατφόρμα εμπεριστατωμένα 

εγχειρίδια χρήσης για τους 

διαχειριστές, τους αξιολογητές και 

τους προμηθευτές στα ελληνικά. 

  

Να υπάρχει δυνατότητα 

προσαρμογής της εφαρμογής 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου. 

  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

παραδίδει πλήρες ηλεκτρονικό 

αρχείο με όλες τις έρευνες αγοράς 

που διεξάγονται μέσω της 

εφαρμογής ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα που θα οριστούν από 

το Νοσοκομείο. 

  

Σε περίπτωση που ζητηθεί από το 

Νοσοκομείο, θα πρέπει να δοθούν 

στοιχεία πρόσβασης για την  

πλατφόρμα, ώστε να διαπιστωθεί η 

κάλυψη όλων των απαιτούμενων 

τεχνικών προδιαγραφών. 

  

Απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες του Υποψήφιου Αναδόχου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 

να διαθέτει πιστοποίηση ISO 

9001:2008 ή 9001:2015 στη 

σχεδίαση και ανάπτυξη 

λογισμικού. 

  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

διαθέτει αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ικανότητα και 

τεχνογνωσία στην υλοποίηση του 

αντικειμένου του έργου σε 

τουλάχιστον πέντε (5) Φορείς του 

Ελληνικού Δημοσίου κατά την 

τελευταία διετία, οι τρεις (3) 

τουλάχιστον από Δημόσια 

Νοσοκομεία του Υπουργείου 

Υγείας. Για αυτό το λόγο πρέπει να 

προσκομιστούν σχετικά στοιχεία 

(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 

συμβάσεις με τους Φορείς). 

  

 

 

       Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  
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         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  

         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

(www.kavalahospital.gr) 

 

 

 

                                 

                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                     

                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 

http://www.kavalahospital.gr/


ΑΔΑ: Ω2144690ΒΓ-ΕΕ6


		2018-12-24T10:35:15+0200
	Athens




