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ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
 
 
 
 
Το παρόν αποτελεί υπόδειγµα ΜΟΝΟ προς ενηµέρωση. 
 
Για τη συµµετοχή στη ∆ιαδικασία απαιτείται η προµήθεια 
και υποβολή πρωτότυπων και σφραγισµένων 
Εντύπων Οικονοµικής και Χρονικής Προσφοράς, τα οποία 
διατίθενται από την ΕΟΑΕ δωρεάν. 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 

για την 
 

«Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) __________________________ στο 

τµήµα _______ της Εγνατίας Οδού» 
 

 
 
Ο/Η................................................................................................................................. 

Εκπρόσωπος της εταιρίας ...............................................µε έδρα.......……………........ οδός 
…………………………....αριθµ…. Τ.Κ …………… Τηλ.…………... Fax…………. αφού έλαβα 
γνώση της ∆ιακήρυξης, της Σ.Υ. και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των 
συνθηκών παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος και εκµετάλλευσης των υποδοµών 
µετά την ανάπτυξη των υπό ανάθεση ΣΕΑ, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και 

υποβάλλω την παρούσα οικονοµική προσφορά 

για την «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ___________________________ στο τµήµα 
_____ της Εγνατίας Οδού», µε προσφερόµενο ενιαίο ποσό σε ευρώ ανά 100 λίτρα 
(€/100lt) υγρών καυσίµων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, που θα πωλούνται από τους ΣΕΑ  

 

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ  
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ................................................................................................................. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ............................................................................................................... 

 
 

 
 
 
Θεσσαλονίκη ...................... 

 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 

 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα ∆ιαγωνιζοµένου) 

 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 

για την 
 

«Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) _______________________ στο τµήµα 

____ της Εγνατίας Οδού» 
 

 
Ο/Η................................................................................................................................. 

Εκπρόσωπος της εταιρίας ...............................................µε έδρα.......……………........ οδός 
…………………………....αριθµ…. Τ.Κ …………… Τηλ.…………... Fax…………. αφού έλαβα 
γνώση της ∆ιακήρυξης, της Σ.Υ. και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των 
συνθηκών παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος και εκµετάλλευσης των υποδοµών 
µετά την ανάπτυξη των υπό ανάθεση ΣΕΑ, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και 

υποβάλλω την παρούσα χρονική προσφορά 

για την «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους 
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ___________________________ στο τµήµα 
____ της Εγνατίας Οδού», µε προσφερόµενους χρόνους παραχώρησης (σε έτη από την 
υπογραφή της σύµβασης) και έναρξης της λειτουργίας εξυπηρέτησης οχηµάτων σε κάθε 
ΣΕΑ (σε µήνες από την υπογραφή της σύµβασης) ως ακολούθως: 

 
1)  Χρόνος παραχώρησης (ΧΠ), σε έτη από την υπογραφή της σύµβασης 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.......................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:........................................................................................................ 

 
2)  Χρόνος  έναρξης της λειτουργίας εξυπηρέτησης οχηµάτων σε κάθε ΣΕΑ (ΧΛ), 

σε µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.......................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:........................................................................................................ 

 
 
Θεσσαλονίκη ...................... 

 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
 

 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα ∆ιαγωνιζοµένου) 

 
 


