OΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κατωτέρω όροι και συμφωνίες δεσμεύουν στο σύνολό τους την Πωλήτρια
και τους Αγοραστές, που συμμετέχουν στον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
που διοργανώνει η εταιρία «MEDISANA HELLAS Μονοπρόσωπη Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης – υπό εκκαθάριση» [εφεξής η Πωλήτρια].
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την ιδιότητα του Αγοραστή συνεπάγεται
την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.
Γενικοί όροι - Ορισμοί
1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υφίσταται αποκλειστική
κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
2. Οι Αγοραστές δύνανται να επιθεωρήσουν τα πωλούμενα αντικείμενα του
πάγιου κινητού εξοπλισμού, μέσω του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ,με
επιτόπια επίσκεψή τους στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Χελμού αριθμός 11,
Νέο Ηράκλειο, από 17/2/2020 έως 21/2/2020 και κατά τις ώρες μεταξύ 11.00 π.μ
. έως 13.00 μ.μ.
3. Οι αγοραστές με την παρούσα ενημερώνονται ότι τα πωλούμενα είδη,
πωλούνται στον αγοραστή «στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται» και/ή «ως
έχουν», με όλα τα λάθη και τις ατέλειές τους, φθορές και παλαιότητα.
4. Η εταιρία δέχεται προσφορές μόνον επί τη βάσει ότι οι προσφοροδότες έχουν
πλήρως ελέγξει τα πωλούμενα είδη πριν την κατάθεση των προσφορών τους.
5. Οι προσφοροδότες αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός και αποδέχονται την ευθύνη
να επιθεωρήσουν και ελέγξουν έτσι ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως σε σχέση με
τα πωλούμενα είδη για το οποίο ενδιαφέρονται.
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Χελμού αριθμός
11, Νέο Ηράκλειο ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού την 24/2/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ..

Άρθρο 2ο
Δημοσίευση διακήρυξης
Η ανακοίνωση της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, με φροντίδα της εταιρείας, με
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρίας και με ανάρτηση στον
ιστότοπο της εταιρίας.
Άρθρο 3ο
Αντικείμενα προς εκποίηση
Ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά αντικείμενα/είδη του πάγιου κινητού
εξοπλισμού της εταιρίας. Αναλυτική κατάσταση των πωλουμένων ειδών έχει
αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρίας: www.medisana.gr
Άρθρο 4ο
Τίμημα – Τιμή αγοράς
Το τίμημα εκάστου ενός των προς εκποίηση αντικειμένων καθορίζεται από τους
υποψήφιους αγοραστές. Η τιμή αγοράς συμπίπτει με την υψηλότερη από όλες τις
προσφορές που ελήφθησαν για το ίδιο είδος, πλέον φόρων και τυχόν εξόδων. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός είδη, οι υποψήφιοι
αγοραστές αποδέχονται το ενδεχόμενο η κατακύρωση να μην αφορά στο σύνολο
των ειδών για τα οποία υπέβαλαν προσφορά.

Άρθρο 5ο
Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα αφορούν είτε το σύνολο είτε μεμονωμένα
στοιχεία των προς πώληση ειδών/ αντικειμένων του πάγιου κινητού εξοπλισμού..
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό
πρόσωπο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Για τα νομικά πρόσωπα
η κατάθεση προσφορών θα γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως ορίζεται
παρακάτω:
 Για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του
έως την ημέρα του διαγωνισμού.

 Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης από το διαχειριστή της εταιρίας, όπως
ορίζεται από το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα
του διαγωνισμού.
 Για τις ανώνυμες εταιρίες από το νόμιμο εκπρόσωπο, που εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο καταστατικό της.
 Για τους νομίμους εκπροσώπους φυσικών και νομικών προσώπων, που
συμμετέχουν στη δημοπρασία απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης
εκπροσώπησης, δηλαδή έγγραφη εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιριών για τις οποίες
απαιτείται η προσκόμιση πρακτικού του Διοικητικού τους Συμβουλίου για το
διορισμό του εκπροσώπου.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό, απαιτείται να καταθέσει επί ποινή
αποκλεισμού του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα/νομίμους
εκπροσώπους.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
3. Για τις εταιρίες αντίγραφο του καταστατικού τους με όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις τους από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της εταιρίας και ο
νόμιμος εκπρόσωπος. Για ανώνυμες εταιρίες επιπλέον του καταστατικού να
προσκομίζεται και δημοσιευμένο πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και
πρακτικό ορισμού του νομίμου εκπροσώπου στο διαγωνισμό.
4. Φάκελο που να περιλαμβάνει τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής και το
συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του υποψηφίου
αγοραστή. Το Έντυπο Προσφοράς θα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο και
περιλαμβάνει όλα τα προς πώληση είδη. Ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να
συμπληρώσει το Έντυπο Προσφοράς με τα στοιχεία του, και με ακριβή και
έγκυρα στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, του, να επισημάνει
με την ένδειξη «Χ», στην στήλη «επιλογή» το είδος που ενδιαφέρεται, να
αναγράψει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος στη στήλη «ποσό
προσφοράς» πλάι στο/α επιλεγέν αντικείμενο/α, που επιθυμεί να αγοράσει και
τέλος να υπογράψει το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

5. Οι γραπτές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στην έδρα της εταιρείας, το
αργότερο 24 ώρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για
γραπτές προσφορές, που αποστέλλονται ταχυδρομικά, για το εμπρόθεσμο δεν
θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής τους, αλλά η ημερομηνία
παράδοσης αυτών. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού,
θα καταρτίσει 24 ώρες πριν το διαγωνισμό,«Λίστα Εμπροθέσμως
Υποβληθεισών Προσφορών» με μνεία της ημέρας και ώρας παραλαβής
αυτών.
Άρθρο 7ο
Διεξαγωγή διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός πλειοδοτικός και θα διεξαχθεί δια της
υποβολής γραπτών προσφορών στις οποίες οι συμμετέχοντες θα καθορίζουν τα
είδη/αντικείμενα, που επιθυμούν να αγοράσουν, και την Τιμή Προσφοράς
Αγοράς.
2. Την καθορισμένη μέρα και ώρα της Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, θα ανοίξει τους φακέλους των συμμετεχόντων,
θα ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και την εγκυρότητα
του Εντύπου Προσφοράς και θα καταρτίσει τη «Λίστα Πλειοδοτών» και τη
«Λίστα Αντικειμένων» για τα πωλούμενα είδη, για τα οποία υποβλήθηκαν
έγκυρες προσφορές αγοράς.
3. Η γραπτή προσφορά για κάθε πωλούμενο είδος, η οποία είναι υψηλότερη από
όλες τις προσφορές που ελήφθησαν για το ίδιο είδος, θα είναι επιτυχής.
4. Στην περίπτωση ταυτόσημων προσφορών αυτή, που λήφθηκε πρώτη χρονικά,
θα προτιμηθεί.
5. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα καταρτίσει σχετικό
πρακτικό κατακύρωσης βάσει των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας το οποίο
υποβάλλει στους εκκαθαριστές της εταιρείας για έγκριση.
6. Οι επιτυχόντες πλειοδότες θα λάβουν ενημερωτικό σημείωμα με λεπτομέρειες
σχετικά με τις αγορές τους και τα τελικώς κατακυρωθέντα σε έκαστο εξ αυτών
είδη και πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Άρθρο 8ο
Πληρωμή
Η οφειλόμενη πληρωμή γίνεται εντός μίας εβδομάδας μετά την πώληση με
κατάθεση στον εξής Τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ Λογαριασμού : GR2201720350005035011716241

Άρθρο 9ο
Παραλαβή
1. Τα πωληθέντα είδη παραλαμβάνονται από τους Πλειοδότες από τα γραφεία της
εταιρίας μας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης και εκκαθαρισμένη η
πληρωμή και έχει εισπραχθεί από την εταιρία μας μία εβδομάδα από την ημέρα
που έλαβε χώρα ο Διαγωνισμός .
2. Χρεώσεις φύλαξης/αποθήκευσης: Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και
αποθήκευσης, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, θα επιβάλλονται μία εβδομάδα
μετά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.
3. Οι αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πωλούμενα
ασφαλισμένα.

είδη δεν είναι

4. Από την ημερομηνία σύνταξης του πρακτικού κατακύρωσης και έγγραφης
ενημέρωσης δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/των Πλειοδότη/των, τον
κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής των ειδών φέρει ο Πλειοδότης.
Άρθρο 10ο
Μη πληρωμή
Χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα της Πωλήτριας εταιρίας, εάν ο
Αγοραστής δεν εξοφλήσει το Τίμημα Αγοράς που του κατακυρώθηκε εντός μίας (1)
εβδομάδας από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, τότε η εταιρία θα μπορεί
κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακολουθήσει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Να αποθηκεύσει το/τα πωληθέντα είδη στους δικούς της χώρους ή αλλού, του
αγοραστή βαρυνομένου με την ευθύνη και τα σχετικά έξοδα.
2. Να κηρύξει τον Πλειοδότη έκπτωτο και ακυρώσει την πώληση των
πωληθέντων ειδών/αντικειμένων.
3. Να επιβάλει τόκο της τάξεως του 5% πέραν του βασικού Euribor.
4. Να επαναπωλήσει τα είδη είτε μέσω δημοπρασίας είτε μέσω ιδιωτικής πώλησης.

Άρθρο 11ο
Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρία τηρεί με αυστηρότητα πολιτική ασφαλείας και παράλληλα εφαρμόζει
σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα
αρχεία της από (ι) παράνομη πρόσβαση, (ιι) παράνομη χρήση ή αποκάλυψη, (ιιι)
παράνομη τροποποίηση, (ιv) εκούσια ή ακούσια καταστροφή.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη,
περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγο ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια της εταιρείας μας ή των χειριστών της
ιστοσελίδας\πλατφόρμας μας. Η πολιτική συλλογής και διαχείρισης της Εταιρείας μας
είναι σύμφωνη με την σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 12ο
Λοιποί όροι – Επιφυλάξεις
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, έως την ανακήρυξη του Πλειοδότη / Αγοραστή, να
αναβάλει, ματαιώσει, επαναλάβει την διαδικασία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια,
χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερόμενων, των
Συμμετεχόντων, του Πλειοδότη ή οποιοδήποτε τρίτου.
Εναπόκειται στους Ενδιαφερόμενους να προβούν σε πλήρη νομικό και τεχνικό
έλεγχο του εκάστοτε πωλούμενου είδους για την αγορά του οποίου ενδιαφέρονται
καθώς και να ελέγξουν ότι αυτό είναι κατάλληλο για την χρήση που το προορίζουν.
Προτείνεται στους Ενδιαφερόμενους να ελέγχουν τακτικά τον ιστότοπο:
www.medisana.gr για ενδεχόμενες ενημερώσεις ή τροποποιήσεις του
Πληροφοριακού Υλικού των ειδών για τα οποία ενδιαφέρονται.
Τεκμαίρεται ότι οι Ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή προσφοράς έχουν διαβάσει και
συμφωνούν με τους όρους του Διαγωνισμού και προτίθενται να καταβάλουν το
αντίστοιχο τίμημα.
Τα προς πώληση είδη, θα πωλούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά
την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
Η Διαδικασία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιεσδήποτε διαφορές σε
σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην
αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Οι Ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία με δική τους ευθύνη
και κίνδυνο και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε τυχόν
δικαίωμα πέραν όσων καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και
Προϋποθέσεις.
Η συμμετοχή του Ενδιαφερόμενου στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως
αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει διαβάσει και κατανοήσει τους
παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν.
Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή η μη
παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να θεωρηθούν από την Εταιρία
κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ως επαρκής λόγος για την απόρριψη Προσφοράς.
Η Εταιρία ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος ή στέλεχος αυτής δεν φέρουν
και δεν θα φέρουν στο μέλλον οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν
σφάλματα ή ανακρίβειες ή παραλείψεις στους παρόντες Γενικούς Όρους
Διαγωνισμού.
Κάθε πρόσωπο, στο οποίο διατίθενται οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις,
θα προβεί στην δική του ανεξάρτητη και υπεύθυνη αξιολόγηση αυτών.
Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομοθεσία, το φορολογικό
καθεστώς και οι συνθήκες εν γένει που διέπουν τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη
Συναλλαγή δύνανται να τροποποιηθούν.
*******************

