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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Διεύθυνση 6ο χλμ 
Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Σημεία επαφής 1) 
Διεύθυνση Συμβάσεων 2) Κεντρικό Πρωτόκολλο, Τηλέφωνο: 2310-470501, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-
475936, e-mail: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1 
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1  
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή - Αντικείμενο: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού ενόργανης παρακολούθησης του ΚΤΙΡΙΟΥ 4 του κτιριακού συγκροτήματος του CEDEFOP 
στα πλαίσια ανάληψης της ενόργανης παρακολούθησης του από την «Εγνατία Οδός Α.Ε. – Κωδικός Αναφοράς 
5468» 
II.1.2) H Προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση 
II.1.3) Κατανομή σε τμήματα: Όχι  
II.1.4) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 55.000 Ευρώ, II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης :Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται έως τρεις (3) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας σε ένα (1) έτος 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη 
διαδικασία, ποσού 1.100,00€. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί 
της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 
ΙΙΙ.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 
διατάξεις που τις διέπουν: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2010ΣΕ07350000). 
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση: Ένωση 
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι  
ΙΙΙ.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά 
με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, 
είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
ΙΙΙ.2.2) Τεχνική Ικανότητα:Κάθε προσφέρων, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να αποδείξει την κάλυψη 
του αντικειμένου και την ικανοποίηση των προδιαγραφών και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύμφωνα με το 
τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας». 
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά 
στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή  
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή, IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι 
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 5468 
IV.3.2) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 14/06/2017, ώρα 11:00. 
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IV.3.3) Γλώσσα (-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική 
IV.3.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 90 ημέρες από από την 
αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών. 
IV.3.5) Όροι για το άνοιγμα προσφορών: 14/06/2017, ώρα 11:00. Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως 
στο Ι.1. 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά Ταμεία: Όχι  
VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας, υποβάλλοντας γραπτώς 
ερωτήσεις στη Διεύθυνση Συμβάσεων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την 6η μέρα 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Απαντήσεις επί, ενδεχομένως, γραπτών ερωτήσεων 
θα κοινοποιούνται κατά βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλους τους ενδιαφερομένους που 
παρέλαβαν τεύχη της διαδικασίας καθώς και με ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu 
(στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Για το λόγο αυτό συνιστάται οι Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική 
ενημέρωση. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της 
Εταιρείας. 
VI.4) Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης: 17/05/2017. 

 
Απόστολος Αντωνούδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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