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ΠΡΟΣ

:

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ

:

Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για «Προµήθεια µεταλλικών
θυρίδων ασφαλείας για τη λειτουργία του σταθµού διοδίων Μαλγάρων
της “ Εγνατία Οδός ΑΕ ”».

1. Η Εταιρία µας σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε διαγωνισµό για την επιλογή
προµηθευτή για την προµήθεια θυρίδων ασφαλείας για τη λειτουργία του σταθµού διοδίων
Μαλγάρων της Εγνατία οδός ΑΕ, προϋπολογισµού 4.500,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα «∆ιαδικασία Προµηθειών» αυτής.
Το ακριβές αντικείµενο της υπό ανάθεσης προµήθειας περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί που πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι ενώσεις και
οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο
εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
3. Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να
υποβάλουν την Προσφορά τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρίας µας το αργότερο
µέχρι την 12:00 ώρα της 29/08/2014, φέροντας την ευθύνη της εµπρόθεσµης υποβολής των
προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, είτε
µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση:
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης
Τ.Κ. 57001
ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος, και πάνω του να
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Τίτλος διαδικασίας: «Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την προµήθεια µεταλλικών
θυρίδων ασφαλείας για τη λειτουργία του σταθµού διοδίων Μαλγάρων της
“ Εγνατία Οδός ΑΕ ”»
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/08/2014
Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (όνοµα, δ/νση, τηλ, fax, e-mail)
Μέσα στον παραπάνω σφραγισµένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί, επί ποινή
αποκλεισµού, αφενός τα «δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο σφραγισµένος
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«φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα:
α. «Τα δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες
κατά περίπτωση Αρχές και είναι τα εξής:
I. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
II. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του ∆ιαγωνιζόµενου) σε
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µόνο σε πρωτότυπο) κατά τις
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 όπως ισχύει.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ. Το θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο.
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος, περιλαµβάνει υποχρεωτικά το συνολικό προσφερόµενο
ποσό αριθµητικά και ολόγραφα σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, να περιγράφει µε ακρίβεια και
σαφήνεια τα προσφερόµενα υλικά, να περιλαµβάνει το κόστος µεταφοράς των υλικών στους
χώρους παράδοσης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου
του υποψήφιου Προµηθευτή.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. Εναλλακτικές
ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της
διαδικασίας.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για 60 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο
χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού.
Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ (€), θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται
σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη
προµήθειας.
Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη ρητή,
ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική
διάταξη.
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4. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή».
5. Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογράψει ο Προµηθευτής µε την
ΕΟΑΕ, µε εξόφληση του τιµήµατος αυτής που αφορά στα προϊόντα και υπηρεσίες, πλην των
υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, στο τέλος του επόµενου µήνα από την
παραλαβή του συνόλου των υλικών, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο
όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. Οι
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης θα πληρώνονται σε ισόποσες δόσεις, µετά
τη λήξη κάθε περιόδου παροχής υπηρεσιών συντήρησης, στο χρονικό διάστηµα από την
προσωρινή έως την οριστική παραλαβή. Για την πληρωµή των τιµολογίων είναι
απαραίτητη η προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. Σε
περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον
ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στον σταθµό διοδίων, Μαλγάρων Χ.Θ. 298+500 ΑΚ ΑΞΙΟΥ
– ΑΚ ΜΑΛΓΑΡΩΝ, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο παραλαβής. Μέγιστη
συνολική διάρκεια για την παράδοση και εγκατάσταση του χρηµατοκιβωτίου ορίζεται σε 20
ηµέρες από την ανάθεση της παραγγελίας.
Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδος της οικονοµικής του προσφοράς,
η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και
ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του
προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την
εκτέλεση της ανατιθέµενης προµήθειας.
Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η
παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε
πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/159-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν.
4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90).
6. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, την
Παρασκευή 29/08/2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας, στο
ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης. Σε περίπτωση που
δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας
βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα,
την ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση των
προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην αποσφράγιση των
«φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να
ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού µονογράφει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς που εµπεριέχονται
και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα τυπικά δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές
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προσφορές, αποσφραγίζει και τους φακέλους «Οικονοµικής Προσφοράς» των
συµµετεχόντων που δεν αποκλείστηκαν και κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο
Πρακτικό της κατά αύξουσα σειρά.
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει το Πρακτικό,
προτείνοντας ως Ανάδοχο Προµηθευτή το µειοδότη. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρίας θα
αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της
Προµήθειας.
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να
ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεποµένων στην
παρούσα πρόσκληση.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της διαδικασίας,
οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή του διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεώς
τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας, η οποία γίνεται µε
τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Η Επιτροπή ελέγχει όλα
τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά
επί των ενστάσεων.
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο
της Εταιρίας µετά από το Εισηγητικό Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του
µειοδότη. Με την συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται η
πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης.
7. Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση επιλογής του Προµηθευτή
γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη των
ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί να γίνουν
και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον επιλεγέντα
µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Τµήµα Λειτουργίας ∆ιοδίων της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (κα Σιδηροπούλου 2310 470418).
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκαρβελάκης Στυλιανός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Για την µεταλλικών θυρίδων ασφαλείας για τη λειτουργία του σταθµού διοδίων
Μαλγάρων της “Εγνατίας οδός ΑΕ”.
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
µεταλλικών θυρίδων ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του σταθµού διοδίων
Μαλγάρων της “Εγνατία οδός ΑΕ”, συνολικού προϋπολογισµού 4.500,00 ευρώ.

2. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα προσφερόµενα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν εντός 20 ηµερών από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάθεση της παραγγελίας, στον
σταθµό διοδίων, Μαλγάρων Χ.Θ. 298+500 ΑΚ ΑΞΙΟΥ – ΑΚ ΜΑΛΓΑΡΩΝ, σε χώρους που θα
υποδειχθούν από τον υπεύθυνο παραλαβής. Πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι
τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ιαστάσεων 0,40Χ0,50Χ0,90 περίπου, τα οποία θα είναι τοποθετηµένα σε ζεύγη,
συνολικού ύψους 1,80 περίπου και θα διαθέτει το καθένα κλειδαριά ασφαλείας. Να υπάρχει
δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) εσωτερικού αφαιρούµενου ραφιού.
Οι ποσότητες των µεταλλικών θυρίδων για το σταθµό διοδίων, θα είναι :
Αριθµός ζευγών : 35
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Π ΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ Ρ Α

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» ΑΕ

α/
α

Εξοπλισµοί Σ.Σ.∆.

Μον.

Ποσότητα

Τιµή Μον. (€)
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Αριθµητικά
1

Μεταλλική θυρίδα
ασφαλείας

ζεύγος

Ολογράφως

Συνολική
Τιµή €)
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
Αριθµητικά

35

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

.............................................................................
............................................................................
.........................................

Σηµείωση: Στις ανωτέρω τιµές ανά τεµάχιο περιλαµβάνονται ανηγµένα κάθε δαπάνη που
προκύπτει από τα οριζόµενα στην Πρόσκληση του ∆ιαγωνισµού µε τα Παραρτήµατά
της.
Θεσσαλονίκη ,...............................
Ο προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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