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101 81
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213 1514 221, 412, 329
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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού»
Α. Γενικά.
Όπως γνωρίζετε, από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται διάφορες
εναλλακτικές μέθοδοι διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας προϊόντων ή
υπηρεσιών (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, συμφωνίες πλαίσιο κλπ). Το τελευταίο
διάστημα στη Γ.Γ. Εμπορίου, προωθούμε τη χρήση αυτών των μεθόδων, είτε με
τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε με τη διαμόρφωση των
απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών.
Ειδικότερα για τη μέθοδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σας έχουμε ήδη
ενημερώσει με την αρ. Π1/2407/3-8-2011 εγκύκλιο μας. Έκτοτε προχωρήσαμε
ήδη στη διενέργεια αρκετών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών με τη χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να
προκύψει πρόβλημα τεχνικό, διαδικαστικό ή και συμβατότητας με την ισχύουσα
νομοθεσία.
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Παράλληλα

βρισκόμαστε

σε

στάδιο

συμπλήρωσης

των

διατάξεων

του

Κανονισμού Δημοσίου Προμηθειών (Π.Δ.118/07) Πιο συγκεκριμένα με τις
προωθούμενες τροποποιήσεις των Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007, οι οποίες
τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από 25-8-2011 έως 26-9-2011, προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, η επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του Π.Δ.
60/07, για

χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατά τις

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, όταν η
προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων. Η
ρύθμιση αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
αγαθών που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (άρθρο 2 του
Ν.2286/95) και δυνητική σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η επέκταση και στις περιπτώσεις αυτές έχει ως στόχο

την εξοικονόμηση

δημοσίων δαπανών καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Β. Διακήρυξη με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
1. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και τις διαδικασίες που
περιγράφονται σαφώς στη διακήρυξη, τηρουμένων πάντα και των αρχών της
Συνθήκης, όπως της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, της
διαφάνειας, κ.λ.π.
2. Όταν μία αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το
αναφέρει στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, και άλλες πληροφορίες, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 28 του
Π.Δ. 60/07 και είναι:

α) τα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
β) τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και το
τίμημα εκκίνησης του πλειστηριασμού,
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γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη
διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το
οποίο τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού,

συμπεριλαμβανομένου

του

χρονοδιαγράμματος

του

πλειστηριασμού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν
τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως,
απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό
σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης,
ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του
πλειστηριασμού.

Γ. Διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ανοικτές,
κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, του άρθρου 24 παρ. 1 σημείο α΄
του Π.Δ.60/07, όταν οι όροι και οι εν γένει προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια.
2.

Οι

ηλεκτρονικοί

πλειστηριασμοί

παρακολουθούνται

σε

ειδικά

διαμορφωμένο χώρο υπό τον έλεγχο της Επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού ή από άλλο προς το σκοπό αυτό συνιστώμενο συλλογικό
όργανο.
3. Η αναθέτουσα αρχή προτού προβεί στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
διενεργεί μία πρώτη πλήρη αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει οικονομικά παραδεκτές προσφορές
καλούνται ταυτόχρονα να υποβάλλουν, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
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νέες τιμές (όταν, π.χ. το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή). Η
πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε
ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, προσδιορίζει την
ημερομηνία και την ώρα έναρξής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις
και δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες
από την αποστολή των προσκλήσεων.
4. Προσφορά διαγωνιζομένου που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του
πλειστηριασμού θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό
σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού
προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται
σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους
διαγωνιζόμενους.
Η αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για
άλλους λόγους

από τους αναφερόμενους στο εδάφιο α΄ της παρούσης

παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης

ή αναβολής του

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι
αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους
προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης
να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να
ανακοινώνουν

τον

αριθμό

των

συμμετεχόντων

σε

κάθε

φάση

του

πλειστηριασμού. Αντιθέτως, απαγορεύεται να γνωστοποιούν την ταυτότητα
των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
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Δ. Περάτωση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός περατώνεται με έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Όταν δεν υποβάλλονται πλέον νεότερες βελτιωμένες προσφορές που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στη διακήρυξη
του διαγωνισμού την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
β) Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως
καθορίζονται στη διακήρυξη.
γ) Όταν συμπληρωθεί η καθορισθείσα στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό ώρα λήξης της διαδικασίας.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο β), ή/και σε συνδυασμό με το σημείο α),
η

πρόσκληση

συμμετοχής

στον

πλειστηριασμό

προσδιορίζει

το

χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
2. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο πάροχος
υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παραδίδει στην αρμόδια για τη
διεξαγωγή του επιτροπή πλήρη και αναλυτική έγγραφή αναφορά για τα
αποτελέσματά του, η δε επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο
παραδίδει στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3.

Η

Υπηρεσία,

με

βάση

τα

αποτελέσματα

της

διεξαγωγής

του

πλειστηριασμού και τις αρχικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων,
κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.
4. Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο
ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα ως άνω αποτελέσματα του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
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Ε.

Ενδεικτικές

αναφορές

στη

διακήρυξη

διαγωνισμού

όπου

προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Με σκοπό τη σωστή εφαρμογή των ανωτέρω όρων που αναφέρονται στις
παραγράφους Β έως Δ, και για την πληρέστερη κατανόηση τους, στο συνημμένο
Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου δίδονται ενδεικτικές αναφορές που πρέπει
να περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με τη χρήση ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού :
Τέλος σημειώνεται ότι σήμερα γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια ευρείας χρήσης
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους δ/σμούς προμήθειας αγαθών των
φορέων του ν. 2286/95 που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ή
εξαιρούνται από αυτό ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισθείσας δαπάνης καθώς
επίσης ή

και σε διαδικασίες με προϋπολογισθείσα δαπάνη χαμηλότερη των

60.000 € (πρόχειρος διαγωνισμός).
Η Γ.Γ.Ε., μέσα στο πλαίσιο της ορθής χρήσης της τεχνικής του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και της κατά το δυνατό μέγιστης εξ αυτής ωφέλειας του
Δημοσίου, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με
παρόχους υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Για τον σκοπό
αυτό, τέθηκε σε διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 6.10.2011 σχετικό
σχέδιο διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://gge.gov.gr. Οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους τυγχάνουν επεξεργασίας από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΕ και θ’ακολουθήσει η έκδοση σχετικής διακήρυξης.
Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
χρήση

ηλεκτρονικής

πλειστηριασμών

από

πλατφόρμας
τους

φορείς

για
του

τη
Ν.

διενέργεια
2286/1995

ηλεκτρονικών
είτε

μέσω

της

προαναφερθείσας σύναψης σύμβασης με τη μορφή της συμφωνίας πλαισίου είτε
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, το οποίο
περιλαμβάνει πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για
τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από τους φορείς του Ν. 2286/1995 και έως
ότου το εν λόγω έργο ολοκληρωθεί με την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης, οι
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εν λόγω φορείς δύνανται, επί του παρόντος, να διενεργούν ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς με τη

χρήση πλατφορμών που θα ενοικιάζουν από τους

παρόχους των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων
συμβάσεων νομοθεσία.
Επιπλέον και όσον αφορά στην ενημέρωση των φορέων για τη χρήση
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους διενεργούμενους από αυτούς διαγωνισμούς
για την προμήθεια αγαθών θα ακολουθήσει σχετική ημερίδα από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ είναι στη διάθεση των
φορέων προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚ. ΞΥΝΙΔΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Όλοι οι φορείς του Ν. 2286/1995
2. Εσωτερική Διανομή
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-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
-Γραφείο κ Γενικού Δ/ντή Κρατικών Προμηθειών
-Δ/νσή μας (Τμήμα Α΄)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Ι. Στο μέρος της διακήρυξης που περιγράφεται η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ θα πρέπει να αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής :
« ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί
το διαγωνισμό 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 …….. της διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα
διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών μετά την πλήρη
αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2).
Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από την Επιτροπή
αξιολόγησης του διαγωνισμού (ή από άλλο προς το σκοπό αυτό συνιστώμενο
συλλογικό όργανο).
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η εταιρεία
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E, στον δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί ο
πλειστηριασμός, θα παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή,
έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασμού. Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό το οποίο θα
παραδώσει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό., Η υπηρεσία, με βάση
τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και τις αρχικές έντυπες
οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, 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.»
ΙΙ. Επίσης στη διακήρυξη θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το
οποίο θα περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Το Παράρτημα αυτό ενδεικτικά μπορεί να είναι το εξής :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………:
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Προμήθεια ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι
κάτωθι όροι (παράγραφοι 1 έως και 4)
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό της αρμόδιας
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο της
εταιρίας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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
Æ

Æ

Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο
σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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 κάθε
συμμετέχοντος 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 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 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 ποιοι άλλοι προμηθευτές
δίνουν
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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 ……. € 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 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.
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Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει
όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.
3.2. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού
Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από
την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό σε συνεργασία με την
XXXXXXXXXXXX A.E. για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού το
οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού
Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασμού.
H ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. αφού ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E 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..................
Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνον εφόσον η
προσφορά του συμμετέχοντα έχει κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό 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, 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
A.E.
και η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν
ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του
συστήματος..
4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω του
συστήματος της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.
¾ Πριν τον Πλειστηριασμό
4.1. Υποδομή συμμετέχοντος
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Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό
απαιτείται η ακόλουθη υποδομή:
4.1.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
128 MB RAM
PC hardware

Οθόνη Standard super VGA (800x600)
CPU: 450 MHz
Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP

Λειτουργικό σύστημα

Apple MacOS 9 o
Linux Red Hat 6.0
Microsoft Internet Explorer 5.0 ή
μεταγενέστερο

Internet browser

Netscape 4.1 ή μεταγενέστερο
Mozilla Firefox 1.0 ή μεταγενέστερο
Browser configuration and plug-ins

Σύνδεση Internet

56k modem

Ασφάλεια

Δυνατότητα εγκατάστασης ActiveX
objects

4.1.2. Δίκτυο
Æ Σύνδεση
με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://www.................
Æ Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Æ Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο
Διαδίκτυο.
Æ Για λόγους ασφαλείας και ομαλής
διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην
εφαρμογή.
4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων
Æ Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες
προμηθευτές θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σεμινάριο
για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Το
σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή και σε χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής. Το σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους
προμηθευτές.
Æ Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα
και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.
Æ Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος
επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Διαδικτύου στο
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Æ

Æ

σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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.
Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ θα
ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό για τα αποτελέσματά της

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

Æ

Æ

Æ

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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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.

Οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει από την
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.
και τον εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο θα
συμμετάσχουν.
Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.
δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του
Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
¾ 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 :
4.4.1. Φθάνει στο σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.
χρόνου (χρονικά έγκυρη)
Ειδικότερα
Æ

εντός ισχύοντος

Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται
στο σύστημα πλειστηριασμών, όταν φθάνει στα συστήματα της
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Æ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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
Æ 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.
Æ O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό
πρόβλημα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται
σε νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) που η Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου
χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
4.5.2. Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος
Æ Σε
περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση
Διαδικτύου,
βλάβη
Η/Υ,
κλπ)
ενός
συμμετέχοντα,
χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.
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Æ

Ο Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος
υποδομής συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς
συμμετέχοντα.

4.5.3. Εγγυήσεις
Æ Η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. και η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό 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.
Æ Επίσης, η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. και η αρμόδια υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό 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).»

