
 

 
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, ως αρμόδιος κεντρικός φορέας για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών της 
χώρας, εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών για τις 
ανάγκες προμηθειών του Υπουργείου και άλλων ενδεχομένως Φορέων του δημοσίου. 

Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας εξετάζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και 
ειδικότερα για το διάστημα μέχρι την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών. Για το λόγο αυτό, η Γ.Γ.Ε. διεξάγει την παρούσα 
έρευνα αγοράς με σκοπό την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης παρόχων σχετικών 
υπηρεσιών οι οποίοι καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• Έχουν εγκατεστημένα συστήματα και προσφέρουν υπηρεσίες διεξαγωγής και 
διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών για λογαριασμό φορέων του 
Δημόσιου η/και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα η/και στο Εξωτερικό.   

• Οι υπηρεσίες τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Π.Δ.60/07 σχετικά με τις 
διαδικασίες Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών, όπως αυτές περιγράφονται στο 
συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα.   

Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση με 
εκδήλωση ενδιαφέροντος , υποβάλλοντας συνοπτικά, (όχι περισσότερες από 50 σελίδες), τις 
ακόλουθες πληροφορίες :    

A. Στοιχεία εταιρίας  

1. Στοιχεία εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου) 

2. Τοποθεσία εγκατάστασης του εξοπλισμού απ’ όπου παρέχεται η υπηρεσία  
3. Πιστοποιητικά Ποιότητος της εταιρίας  

B. Στοιχεία παρεχόμενης Υπηρεσίας για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών  Πλειστηριασμών   

1. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας  
2. Σύντομη περιγραφή του λογισμικού εφαρμογής Ηλ. Πλειστηριασμών  
3. Σύντομη περιγραφή της υποδομής που υποστηρίζει το σύστημα  
4. Σύντομη περιγραφή του τρόπου υποστήριξης των συμμετεχόντων  
5. Σύντομη περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης ως προς το Π.Δ.60/07 για τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς  
6. Σύντομη αναφορά του τρόπου με τον οποίο τιμολογείται το κόστος χρήσης της 

υπηρεσίας 



Γ. Εμπειρία Εταιρίας και στατιστικά Υπηρεσίας  

1. Χρονολογία έναρξης παροχής υπηρεσίας – Χρονικό Διάστημα παροχής της υπηρεσίας  
2. Αριθμός πελατών και αναφορά των σημαντικότερων εξ αυτών και κατηγορία αγοράς που 

αυτοί ανήκουν (π.χ. Φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Βιομηχανία, Λιανεμπόριο κλπ)  

3. Συνολικός αριθμός πλειστηριασμών και συνολικός Προϋπολογισμός (αξία σε €)  που 
έχουν διεκπεραιώσει μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών  

4. Κατηγορίες υλικών στις οποίες έχουν διεκπεραιώσει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς  
5. Αριθμός προμηθευτών που έχουν συμμετάσχει  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω συνοπτικά στοιχεία, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1/02/2010, στη Διεύθυνση Διοικητικού 
της ΓΓΕ, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81 Αθήνα. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί επίσης να 
γίνει και με αποστολή τους, μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου merimna@gge.gr. 


