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Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας  Έρευνας Αγορών και 

Διαχείρισης Προσφορών για το Γρ. Προμηθειών 

Προδιαγραφή Απάντηση Παρατηρήσεις 

Εγγραφή Χρηστών του Νοσοκομείου στην Πλατφόρμα 

Να μπορούν να εγγραφούν στην 

πλατφόρμα όσοι χρήστες υποδείξει το 

Νοσοκομείο χωρίς πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση για κάθε χρήστη. 

  

Η εγγραφή των χρηστών του 

Νοσοκομείου στην πλατφόρμα να 

μπορεί να γίνει από χρήστη του 

Νοσοκομείου ο οποίος θα μπορεί να 

διαχειρίζεται σαν supervisor όλα τα 

προφίλ των χρηστών προκειμένου να 

μπορεί να δίνει δικαιώματα ανάλογα με 

τον ρόλο του κάθε χρήστη στο 

Νοσοκομείο. 

  

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 

που να μπορεί να βλέπει και να 

επεξεργάζεται όλες τις έρευνες αγορών 

όλων των χρηστών του Νοσοκομείου. 

  

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 έλεγχος διπλοεγγραφών (αν 

δηλαδή ο προμηθευτής έχει 
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επανεγγραφεί στο σύστημα να μην 

μπορεί να γίνει εκ νέου εγγραφή του). 

Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών 

του προμηθευτή να υπάρχει τρόπος 

ανάκτησης αυτών. 

  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει 

την ενσωμάτωση των Προμηθευτών 

που ήδη εξυπηρετούν το Νοσοκομείο 

στην πλατφόρμα χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

  

Δημιουργία Νέας Έρευνας Αγοράς 

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 emailεπικοινωνίας 

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 θα μπορεί να 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 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 
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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. 

  

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. 

  

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, Συνολική Αξία με ΦΠΑ, 

Κωδικός και τιμή 

παρατηρητηρίου, κωδικός είδος 
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του Νοσοκομείου) 

Ο πίνακας κατακύρωσης πρέπει να 

εξάγεται σε μορφή excel, word 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.  

  

Nα υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης 

του πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης στην πλατφόρμα σε 

μορφή pdf. 

  

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. 

  

Δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής του 

πρακτικού αξιολόγησης της έρευνας 

αγοράςσε μορφή docκαι 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. 

  

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 αξιολόγηση της έρευνας αγοράς να 

μπορεί να γίνεται από χρήστη της 

πλατφόρμας με συγκεκριμένο προφίλ 
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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. 

Αναζητήσεις, Εκτυπώσεις, Αρχειοθετήσεις 

Η Αναζήτηση των προμηθευτών πρέπει 

να γίνεται με τα ακόλουθα πεδία: 

 Την Επωνυμία του 

 Το ΑΦΜ του 

 Το τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Των ειδών του προμηθευτή 

  

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 

  

Η οθόνη του προμηθευτή πρέπει να 

περιέχει όλα τα στοιχεία που 

συμπληρώνει κατά την εγγραφή του 

συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ του και 

του emailτου. 

  

Η καρτέλα του προμηθευτή πρέπει να 

εξάγεται σε μορφή word και Pdf. 

  

Για κάθε προμηθευτή πρέπει να υπάρχει 

γρήγορη και άμεση πρόσβαση (μέσω 

του προφίλ του) στις έρευνες αγοράς 

που κλήθηκε να συμμετάσχει, στις 

έρευνες αγορές που συμμετείχε και στις 

έρευνες αγοράς που κηρύχθηκε 

μειοδότης. 

  

Να εξάγεται πίνακας με όλους τουε 

προμηθευτές σε μορφή word και pdf. 

  

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 WEBAPI. 

Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να 

χρησιμοποιείται ήδη σε τουλάχιστον ένα 

Νοσοκομείο. Να αναφερθεί το 

Νοσοκομείο και τα στοιχεία 
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επικοινωνίας με τους χρήστες του. 

Η πλατφόρμα πρέπει να διασυνδέεται 

με το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την 

ανάρτηση της έρευνας αγοράς και της 

απόφασης κατακύρωσης ξεχωριστά. 

  

Η πλατφόρμα πρέπει να διασυνδέεται 

με το ΚΗΜΔΗΣ, όταν δοθεί από το 

ΚΗΜΔΗΣ η ανάλογη δυνατότητα και το 

WEBAPI. 

  

Δυνατότητα διασύνδεσης της 

εφαρμογής με άλλες διαδικτυακές 

πλατφόρμες ή εφαρμογές εφόσον 

χρειαστεί και εφόσον υφίσταται η 

ανάλογη δυνατότητα (πχ API) 

  

Να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης 

με το πληροφοριακό σύστημα του 

Νοσοκομείου ΗΔΙΚΑ «Ασκληπιός» ή 

εναλλακτικά να εξάγεται αρχείο από το 

πληροφοριακό σύστημα του 

νοσοκομείου σε μορφή ascii ή pdf και 

να μπορεί να γίνετε import στην 

πλατφόρμα με τα πεδία καταχώρησης 

των πληροφοριών της έρευνας αγοράς. 

  

Λοιπές Προδιαγραφές 

Η εφαρμογή να είναι σύννομη με το 

νόμο 4412/2016 και τη κείμενη περί 

προμηθειών νομοθεσία. 

  

Η εφαρμογή να είναι σχεδιασμένη, 

ώστε να είναι συμβατή με οποιαδήποτε 

φορητή συσκευή (laptop, κινητό 

τηλέφωνο, tabletκλπ)  

  

Να παρέχεται υποστήριξη κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

Να γίνει δωρεάν εκπαίδευση στους 

χρήστες που θα υποδειχθούν από το 

Νοσοκομείο. 

  

Να υπάρχουν αναρτημένα στην 

πλατφόρμα εμπεριστατωμένα εγχειρίδια 

χρήσης για τους διαχειριστές, τους 

αξιολογητές και τους προμηθευτές και 

με δυνατότητα αναζήτησης στα 

εγχειρίδια. 

  

Να δοθεί εκτυπωμένο εγχειρίδιο στους 

χρήστες του Νοσοκομείου αν ζητηθεί. 

  

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. 

  

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 
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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. Για αυτό το λόγο 

πρέπει να προσκομιστούν σχετικά 

στοιχεία (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 

συμβάσεις με τους Φορείς). 

  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
 

Ο Προμηθευτής να παρέχει εγγύηση 3 ετών.  

 
Στις υπηρεσίες της συντήρησης να περιλαμβάνονται: 

• αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας της εφαρμογής (bugs). 

• ενημερώσεις της εφαρμογής (service updates, hotfixes) του λογισμικού.  

• Πλήρη και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες και στους διαχειριστές 

του συστήματος, σε θέματα που έχουν σχέση με την πλατφόρμα. 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ: 
 

Το κόστος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα έρευνας και διαχείρισης προσφορών να ανέρχεται 

στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 


