
 
 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
 

 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο:   «Προµήθεια Επισκευής 
και Συντήρησης Οχηµάτων της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός (1) 
έτους» Κωδ. αναφοράς 5473 

  
 Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 

4787/07.10.2015 της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ, την Προµήθεια  του θέµατος, 
προϋπολογισµού 8.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία 
προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί ανοικτός 
διαγωνισµός µετά από δηµοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης -Προκήρυξης - ∆ιακήρυξης υποβολής 
προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 610/2/24.03.10, 768/1/17.04.13, και 869/1/21.05.2015   
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία 
µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της προµήθειας χωρίς 
εκ του λόγου αυτού ο ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει 
οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.    

 Τα αντίστοιχα CPV για της παρούσας προµήθειας είναι τα εξής: CPV 50110000-9 Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού και ενδεικτική 
προϋπολογιζόµενη αξία 8.000€. Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΨΥΠ46Ψ8ΟΝ-0ΘΑ Σχετικό 
Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης: 67ΗΟ46Ψ8ΟΝ-1ΧΧ. 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής 

1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες, 
αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 
13 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ. 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η 
παραλαβή µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά 
τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την Παρασκευή, 13 Νοεµβρίου 2015 
και ώρα 11.00 π.µ. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω 
ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

1.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα ζητηθούν από την 
Επιτροπή Προµήθειας. 

1.5 Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό υποβάλλεται σε δύο (2) 
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της 
υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) και το δεύτερο εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 Στην αίτηση θα αναγράφονται τα εξής:  
 ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας): «Προµήθεια Επισκευής και 
Συντήρησης Οχηµάτων της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους» 

 -Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας) δηλαδή την 
επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
 τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των 
µελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων.  

1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση 
διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 
γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα 
των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς 
διαγωνιζόµενους και που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε 
να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες από 
τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα. 

  
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας, σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών την 
Παρασκευή, 13 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ., στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», 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.   
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 Η  Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή της 
διαδικασίας, και συγκεκριµένα λειτουργεί ως  Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προµήθειας 
(αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών).  

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν 
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση των 
Φακέλων Συµµετοχής, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει την υποβολή των 
οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας και 
αριθµεί και µονογράφει όλους τους περιεχόµενους σε αυτούς υποφακέλους των Φακέλων Συµµετοχής. 
Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των Προσφερόντων, 

µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης.  

2.3.2 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
φυλάσσονται από την Επιτροπή Προµήθειας. 

2.3.3 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας αναφέρει τις προσφορές, την επωνυµία των 
υποψηφίων, και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα. 

2.3.4 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας τεκµηριώνει στο πρακτικό της τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς. 

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 
 Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων των 
οικονοµικών προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου 
δικαιολογητικών συµµετοχής». Κατόπιν η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των 
οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους 
κατά σειρά µειοδοσίας.  

2.5 Ολοκλήρωση του Πρακτικού 
 Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται σε διακριτά 
στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των 
υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης. Μετά την 
ολοκλήρωσή του Πρακτικού ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-
mail) όλους τους διαγωνιζόµενους για τη διάθεση του Πρακτικού και το χρόνο λήξης της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων.  

 Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί κλήρωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των υποψηφίων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

2.6 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη διαδικασία, όπως ιδίως 
η ανακοίνωση για τη διάθεση του πρακτικού, στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις 
αποφάσεις της Εταιρείας επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 
γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  

 Αντίγραφα των εγγράφων αυτών γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα 
τους, χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν. 

2.7 Ενστάσεις 
 Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, 
απευθύνονται στην Επιτροπή Προµήθειας και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού 
ορίζεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
γνωστοποίησης της διάθεσης του Πρακτικού. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και 
εισηγείται στο ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. 

 Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους.  
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Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» περί ανάθεσης της προµήθειας.   

3.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη. Επίσης 
αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, 
είτε να διαταχθεί η επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

3.3 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. 

  
Άρθρο 4: Υπογραφή Προµήθειας  

4.1 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται προσκοµίζοντας τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 
4.2, για την υπογραφή της προµήθειας µέσα σε τεθειµένη προθεσµία. Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της προµήθειας ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από 
την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν .Στην περίπτωση αυτή, η 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Προµήθειας στον αµέσως επόµενο κατά σειρά 
µειοδοσίας Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

 Η σύναψη της προµήθειας µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς εφόσον 
ο επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της. 

4.2 Προκειµένου να υπογραφεί η Προµήθεια, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών του σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων:  

4.2.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, 
από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

4.2.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 

4.2.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η προµήθεια από την 
∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση 
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. 

4.2.4 Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη της προµήθειας, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου[1] 
και του αναπληρωτή του. 

4.2.5 Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. 

4.2.6 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός 
Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου. 

4.2.7 Για τις περιπτώσεις των παρ. 11.3 έως 11.7 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι 
νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν τους διαχειριστές του (σε περίπτωση 
οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 
σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε 
κάθε άλλη περίπτωση),και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά 
για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

 Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ΄ 
αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου, οφείλει 
αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται 
ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει 
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν 
σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.  
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4.2.8 Για την περίπτωση της παρ. 11.8, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά 
πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό 
για την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. 
και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται 
περί Α.Ε. 

4.2.8.1 Η προµήθεια επί ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που 
ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς. 

4.2.9 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα ανέρχεται στο πέντε (5) % του συνολικού συµβατικού 
ποσού (ποσό εγγυητικής καλής εκτέλεσης 400 €) σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

  
Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της προµήθειας θα αποτελούν τα συµβατικά 
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 1.  Η  Σύµβαση 
 2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 
 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος» θα 
εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

  
Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις: 
6.1.1 Η Λειτουργική ∆ιαδικασία Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως τροποποιηµένη ισχύει σήµερα. 
6.1.2 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., 
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα  Ανοικτής διαδικασίας µε 
ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”   και σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών για τριάντα (30) 
τουλάχιστον ηµέρες. 

6.3 Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 
 Ειδικότερα: 
 Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε οµάδα χωριστά. Συγκεκριµένα 
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά οµάδα βάση του τιµοκαταλόγου όπως περιγράφεται στο 
τεχνικό αντικείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

 Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα κατάθεσης προσφοράς για κάθε οµάδα χωριστά ή συνδυασµό 
κάποιων ή και για το σύνολο τους εφόσον το επιθυµούν. Επίσης οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα 
(κατά την υποβολή της προσφοράς τους) να δηλώσουν ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο δεν 
θα επιθυµούσαν να τους ανατεθεί προµήθεια. Μη υποβολή τέτοιας δήλωσης συνεπάγεται 
αποδοχή οποιασδήποτε ανάθεσης. Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός 
προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για κάθε οµάδα). 

  
Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 H παρούσα Πρόσκληση αφορά στην ανάθεση προµήθειας µε αντικείµενο την  «Προµήθεια Επισκευής 
και Συντήρησης Οχηµάτων της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός (1) ετούς» 

 Αναλυτικότερα: Αντικείµενο εργασιών του αναδόχου θα είναι: 
• η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και των 
ανταλλακτικών - λαδιών, όπου αυτό απαιτείται σύµφωνα µε το τεχνικό αντικείµενο του παραρτήµατος Ι 
της παρούσας. Επειδή τα παρακάτω οχήµατα εκτελούν σηµαντικό και εξειδικευµένο έργο που αφορά 
τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας "Εγνατία Οδός ΑΕ" και επιπλέον παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως 
προς την κατασκευή τους, απαιτείται η συντήρησή τους (µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά) να γίνεται 
από επίσηµους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους των κατασκευαστριών εταιριών. 

7.2 Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται, στο ποσό των οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000,00€) 
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7.3 Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος 
  

Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 
8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης - προκήρυξης, 

που συνοδεύεται από υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα ΙΙ). Η χρήση των υποδείγµατος 
είναι υποχρεωτική. 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή 
είναι σε ισχύ εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της 
προσφοράς. 

 Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και των αναλυτικών τεχνικών 
προδιαγραφών χωρίς όρους και εξαιρέσεις. 

  
Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

9.1 Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε 
την πληρωµή κάθε τιµολογίου. 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. Η πληρωµή θα γίνεται εντός µηνός από κάθε τµηµατική 
παράδοση/παραλαβή των προϊόντων της προµήθειας, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το 
αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών της ΕΟ Α.Ε. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των τιµολογίων, 
αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους.  

 Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό των 
οκτώ χιλιάδες ευρώ (8000 €).   

 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, 3% 
χαρτόσηµο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% και 20% επί του χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (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). 

9.2 Για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε."  τουλάχιστον 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 I.          Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Τιµολόγιο, Ασφαλιστήριο  
συµβόλαιο, Φορτωτική κλπ) 

 II.            Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 
 III.        Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της 
απαίτησης. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των Παραστατικών αγοράς (Τιµολόγιο, ή 
Ασφαλιστήριο  συµβόλαιο, ή Φορτωτική κλπ), αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή 
συµπλήρωση και επανυποβολή τους. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι:  
 Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

 Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο 
οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. 
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9.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών (υλικών ή 
υπηρεσιών) της εν λόγω προµήθειας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα 
γίνεται µε γραπτή εντολή της προς τον Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια 
αγαθών (υλικών ή υπηρεσιών), η αµοιβή του Αναδόχου - Προµηθευτή θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό 
ίσο µε την αξία της ασφάλισης των καταργούµενων, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη 
οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση.                  

 Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωµα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειµένου της 
προµήθειας κατά ποσοστό 20% µε στρογγύλευση προς τα πάνω σε ακέραια µονάδα µε τους ίδιους 
όρους και τις ίδιες τιµές της οικονοµικής του προσφοράς. 

Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία  

10.1 Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, β) Ενώσεις ή Συµπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την 
προϋπόθεση ότι : i) Στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας 
και το ειδικό µέρος της προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί, ii) Όλες οι εταιρείες της Ένωσης 
καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα. 

 Κάθε εταιρεία δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε την υποβολή µόνο µίας προσφοράς, είτε 
µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-Σύµπραξης. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία του 
προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον 
ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

10.2 Αντικείµενο δραστηριότητας του αναδόχου θα είναι η επισκευή και συντήρηση οχηµάτων και η αγορά 
ανταλλακτικών. 

10.3 Εφόσον η έδρα  του συνεργείου επισκευής και συντήρησης είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) χλµ από 
την έδρα της εταιρίας και των υποκαταστηµάτων της, αποκλειστικά και µόνο τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται  να αναλάβει µε ευθύνη και έξοδα του την παραλαβή και παράδοση των οχηµάτων, µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών, σε απόσταση µικρότερη ή τουλάχιστον ίση των δέκα (10) χλµ από την 
έδρα της εταιρίας και των υποκαταστηµάτων της, όπως αυτή αναγράφεται  στους πίνακες οχηµάτων 
του παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

10.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

  
Άρθρο 11: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων : 

11.1 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.2 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

11.3 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11.4 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

11.5 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

11.6 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
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11.7 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

11.8 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

11.9 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
  

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της επαγγελµατικής  κατάστασης Προσφερόντων 
 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία αν δεν διαθέτει : 

12.1 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ'αυτό και 
το ειδικό επάγγελµα του. 

12.2 Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται. 
12.3 Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη 

πιστοποίηση του συνεργείου του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 
 Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα αντίγραφα. Η µη 
προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος. 

  
Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

 Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους 
φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  

 •         Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 •         Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 
  
 Στο φάκελο συµµετοχής θα σηµειώνεται η φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή”. 
 Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  

• το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος 
Οικονοµικής Προσφοράς),  

• η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) του Προσφέροντα, ταχυδροµική 
διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της και  

• ο τίτλος της υπό ανάθεση προµήθειας: «Προµήθεια Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων της 
εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός (1) ετούς» 

  
13.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το 
περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των 
ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός του 
Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι προσφέροντες προσκοµίζουν υποχρεωτικά σε 
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (κατά το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45 όπως 
ισχύει) τα εξής: 

(α) Αντίγραφο της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό της 
παραγράφου 1.6 της παρούσας.  

(β) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή 
κοινού εκπροσώπου αυτής.  

(γ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε 
µέλους της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας 

(δ) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης κοινοπραξίας, του ποσοστού 
συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού 
εκπροσώπου αυτής. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 

(ε) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του 
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

(στ) ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 

 Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 11 της παρούσας προσωπικής κατάστασης κάθε 
∆ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσκοµίζουν τα αναφερόµενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 
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  Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986), του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας) που συµµετέχει στο διαγωνισµό, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους 
κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 11 της παρούσας, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται 
σαφώς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος 
προκειµένου περί αυτοτελούς συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία ή ένωση στην οποία 
συµµετέχει το πρόσωπο. 

 Ως δικαιολογητικά επαγγελµατικής κατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας 
προκήρυξης κατατίθεται. 

(η)  Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986), του Προσφέροντα µε την οποία θα δηλώνει ότι το σύνολο 
των αντιγράφων του άρθρου 12 της παρούσας είναι αληθή, ακριβή και προέρχονται από τα γνήσια 
έγγραφα 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί 
ή θεωρηθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014  ή  σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

 Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της θα απαιτηθεί να 
προσκοµισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, πρωτότυπα ή θεωρηµένα 
αντίγραφα. 

13.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
13.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 

αντίστοιχο Παράρτηµα της πρόσκλησης. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα 
στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό 
εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της εταιρείας. 

 Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το 
πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο 
αποκλεισµού. 

 Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι 
σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται. 

13.2.2 Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε φωτοαντίγραφο του Παραρτήµατος ΙΙ και  αναγράφει το ποσοστό 
έκπτωσης ανα οµάδα  (αριθµητικά και ολόγραφα) 

13.2.3 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. Η 
συνολική αµοιβή θα καθοριστεί µε βάση την οικονοµική προσφορά του µειοδότη. 

  
Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη 

14.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη  Σύµβαση και σύµφωνα µε 
τους όρους αυτών, µε την προσφορά του, µε την παρούσα πρόσκληση και τις κείµενες διατάξεις. 

14.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε 
µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προµήθειας. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της προµήθειας. 

 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι 
αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 
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14.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις 
οποιεσδήποτε σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζηµία στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, 
παράλληλα δε έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
και να καταβάλει σε αυτή όλες τις δαπάνες της δίκης. 

14.4 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

  
Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

15.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 

15.2 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της προµήθειας (υλικών ή 
υπηρεσιών) που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εκτός 
και αν η ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στην παρούσα Πρόσκληση και τα 
Παραρτήµατα της. 

15.3 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη  προµήθεια 
(υλικών ή υπηρεσιών), που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον εγγράφως. Η 
παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του Εργοδότη να 
καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση (ή ασφαλιστήρια συµβόλαια) µε την επιφύλαξη παντός 
δικαιώµατός του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 

15.4. Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να 
κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

  
Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

16.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή 
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών ή των 
υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  
Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση 

∆ιαφορών  
17.1 Η λήξη της Προµήθειας, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Προµηθευτή ή 

διάλυση της προµήθειας), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της Προµήθειας ή την 
έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής (ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
της ΕΟΑΕ. 

17.2 Η Σύµβαση (ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή η παραγγελία ανάθεσης της προµήθειας) λύεται 
αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Προµηθευτής α) πτωχεύσει, β) τεθεί 
υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 

17.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Προµήθειας και σε οποιαδήποτε φάση 
ή στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της Προµήθειας. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν, 
ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της προµήθειας να καταγγείλει 
οποτεδήποτε τη Σύµβαση (ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια) εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει τις 
Συµβατικές του υποχρεώσεις.  

17.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Προµήθειας να συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προµηθειών που 
παραδόθηκαν.  

17.5 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Προµήθειας 
δεν δίνει στον Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της προµήθειας, αλλά απλώς 
δικαίωµα προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης. 
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 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη 
διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Προµήθειας. Συνεπώς 
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς. 

  
Άρθρο 18: Λοιποί όροι 

18.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που 
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

18.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», η οποία διατηρεί το 
δικαίωµα να µην αναθέσει τη προµήθεια , χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν. 

18.3 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, µεταξύ του Προµηθευτή (συµπεριλαµβανοµένων των 
προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

18.4 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας 
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντας ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, που έχουν 
υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας 
και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, 
που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, 
που θεσπίζονται µε τον νόµο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την Επιτροπή Προµήθειας δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 [1] Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την πλήρη 
εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου 
εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» του σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή 
στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆/ντης Ανθρωπίνων Πόρων 

& ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» χρησιµοποιεί είκοσι επτά (27) οχήµατα διαφόρων κατηγοριών, για την κάλυψη των 
αναγκών µετακίνησης του προσωπικού της στα διάφορα έργα και σε εργασίες που αφορούν την υλοποίηση των 
σκοπών της εταιρίας. Η ορθή λειτουργία των οχηµάτων απαιτεί την συντήρηση και επισκευή των βλαβών τους. Για 
την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης έχει κατατεθεί προϋπολογισµός από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Μέριµνας και 
Ανθρωπίνων πόρων συνολικού  ύψους 8.000€. Συγκεκριµένα για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού (cpv 50110000-9) ο προϋπολογισµός ανέρχεται στις 
8.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. Η προµήθεια αφορά οχήµατα της εταιρείας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της εταιρείας στην Θέρµη Θεσσαλονίκης ( 6 χλµ Θεσ/νίκης Θέρµης) και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ιωαννίνων (ΜΠΑΦΡΑ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ) και Κοµοτηνής (ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ). Η επιλογή του προµηθευτή 
θα πραγµατοποιηθεί µε βάση την λειτουργική διαδικασία προµηθειών, µέσω ανοιχτού διαγωνισµού προς κάθε 
ενδιαφερόµενο και µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. 
 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείµενο εργασιών του αναδόχου θα είναι: 
 

• η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλακτικών - 
λαδιών, όπου αυτό απαιτείται. Επειδή τα παρακάτω οχήµατα εκτελούν σηµαντικό και εξειδικευµένο έργο 
που αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας "Εγνατία Οδός ΑΕ" και επιπλέον παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες ως προς την κατασκευή τους, απαιτείται η συντήρησή τους (µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά) 
να γίνεται από επίσηµους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές των κατασκευαστριών εταιριών. 

 
Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα SERVICE:                                                                                                                                                  
Για τα Ε.Ι.Χ.  οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
 
SERVICE   1o:   Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων. 
 
SERVICE 3o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων+Φίλτρο 
καυσίµου (αν υπάρχει)+Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 
Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής: 
                                                                                                                                                                
SERVICE   1o:   Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο 
καυσίµου. 
 
SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
1.  ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                10.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
2.   ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ     11.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 
3.   ΤΑΚΑΚΙΑ 12.  ΜΙΖΕΣ 
4.   ΣΙΑΓΩΝΕΣ 13.   ∆ΥΝΑΜΟ 
5.   ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 14.   ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 
6.   ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 15.   5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 
7.    ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 16.   ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 
8.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 17.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
9.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 18.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 

 
Ο στόλος οχηµάτων της Εγνατία Οδός ΑΕ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα καθώς και τεχνικά 
χαρακτηριστικά, προβλεπόµενα SERVICE και αλλαγές λαδιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή τους: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
6 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΟΜΑ∆Α Αριθµός 
Κυκλοφορίας Μάρκα Οχήµατος Χρήση 

Οχήµατος Κυβικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ Χιλιόµετρα Ηµερ/νία 

Αγοράς 

SERVIC
E σε 
χλµ. 

Αλλαγή 
λιπαντικών 
σε χλµ. 

1 NEO5590 TOYOTA YARIS Ε.Ι.Χ. 998 JTDJV133600130978 1SZ0293564 87.200 24/01/2000 15000 ΟΧΙ 

2 ΝΗΑ6188 SEAT CORDOBA 1.4 E.I.X. 1390 VSSZZZ6LZ4R233084 BBZ087849 215.100 10/01/2005 15000 7500 

2 ΝΗΑ6189 SEAT CORDOBA 1.4 Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R044556 BBZ089231 234.900 10/01/2005 15000 7500 

3 ΚΟΗ6154 VW GOLF E.I.X. 1390 WVWZZZ1KZ5P061004 BLN 155.945 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 

3 ΚΟΗ6155 VW PASSAT  Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5P042807 AWT 236.990 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 

3 ΚΟΗ7714 VW PASSAT VARIANT Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5E149800 AWT 218.800 07/04/2005 15000 ΟΧΙ 

4  ΝΗΥ1118 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147172 EJ20 199.408 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 

4 ΝΖΝ6140 SUBARU FORESTER E.I.X. 1994 JF1SG5LK43G019440 EJ20873753 369.403 29/07/2003 15000 ΟΧΙ 

4 ΝΗΥ1120 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147819 EJ20 163.074 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 

4 ΝΗΥ7955 SUBARU FORESTER 2.0 4Q Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SH5LW49G041102 EJ20 140.750 26/08/2009 15000 ΟΧΙ 

5 NEM8996 NISSAN PICK-UP DIESEL Φ.I.X. 2500 JN1BGUD22U0001741 TD25003806 257.790 30/07/1999 15000 7500 

5 ΝΗΑ5356 NISSAN X-TRAIL 2.0 ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042269 QR20 254.297 28/12/2004 15000 7500 

5 ΝΗΑ5358 NISSAN X-TRAIL 2.0 ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042361 QR20 236.836 28/12/2004 15000 7500 

6 NHB3073 MAZDA FL TRIBUTE 2.3L Ε.Ι.Χ. 2261 JMZCZ94Z75KM18483 6Z 176.100 27/06/2005 10000 ΟΧΙ 

7 NEN1469 FORD 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 14 
ΘΕΣΕΩΝ 2500 WFOEXXGBVEXL78284 [4EC] 169.914 10/08/1999 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

7 NEZ2415 FORD MULTI VAN Φ.I.X. 1300 WFO3XXBAJ3VG13315 J4CVG13315 61.184 20/01/1998 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

7 NHΡ7232 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643716 WL 184.843 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 

7 ΚΟΗ2398 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W399463 [WL] 130.224 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 

7 ΝΗΧ5440 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643608 WL 135.069 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 

7 ΝΗΧ6552 FORD TRANSIT VAN 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΡΓ/ΡΙΟ 
ΠΕΡ/ΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕ

ΩΝ 2198 WFOXXXTTFXDJ60427 CVRB 1.620 03/04/2013 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

8 ΝΖΝ4484 DAIMLER CHRYSLER 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 16 
ΘΕΣΕΩΝ 2148 WDB904663IR519947 [611981] 39.142 09/06/2003 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

9 NET8634 IVECO-FIAT 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 18 
ΘΕΣΕΩΝ 2499 ZCF04580105275860 

SOF1MB14043
3721 74.000 01/08/2000 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΠΑΦΡΑ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Αριθµός 
Κυκλοφορίας Μάρκα Οχήµατος Χρήση 

Οχήµατος Κυβικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ Χιλιόµετρα Ηµερ/νία 

Αγοράς 

SERVIC
E σε 
χλµ. 

Αλλαγή 
λιπαντικών 
σε χλµ. 

10 ΝΗΥ4367 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W741189 WL 135.600 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 

10 ΝΗΥ4368 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W740843 WL 189.900 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Αριθµός 
Κυκλοφορίας Μάρκα Οχήµατος Χρήση 

Οχήµατος Κυβικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ Χιλιόµετρα Ηµερ/νία 

Αγοράς 

SERVIC
E σε 
χλµ. 

Αλλαγή 
λιπαντικών 
σε χλµ. 

11 ΚΟΗ2397 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W400863 [WL] 383.660 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 

12 ΝΗΑ6187 SEAT CORDOBA 1.4  Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R089221 BBZ091433 201.000 10/01/2005 15000 7500 
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A. Ειδικοί Όροι 
 

Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην διάγνωση 
βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή νέων 
ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε 
περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εγνατία Οδός ΑΕ. 
 

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχηµάτων του ανωτέρω 
πίνακα είναι η ακόλουθη: 
-Το γραφείο κίνησης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δίνει λεπτοµερή προφορική περιγραφή της βλάβης στο ιδιωτικό 
συνεργείο (ανάδοχος) κατά την παράδοση του οχήµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών να προβεί στις πρέπουσες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήµατος, τον εντοπισµό της βλάβης 
και τον προσδιορισµό των απαιτούµενων εργασιών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών. 
- Με την ολοκλήρωση της τεχνικής επιθεώρησης ο ανάδοχος θα εκδίδει «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 
Επισκευής του Οχήµατος» µε τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις 
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική 
δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιµοποιηθούν µε τις αντίστοιχες δαπάνες. Το 
∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στο γραφείο κίνησης αυτοκινήτων της Εγνατία Οδός ΑΕ, για έλεγχο και έγκριση 
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο για την επισκευή ή συντήρηση. 
- Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχηµα 
ή να αντικαταστήσει εξαρτήµατα κλπ µε χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόµενου 48ώρου (εκτός αν αυτό θα 
πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει 
καθοριστεί µε υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών µε την προσφορά του διαγωνιζόµενου και 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες) και να συντάξει το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ», µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενοµένης συντηρήσεως (ανάλυση 
σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν µε την αντίστοιχη 
δαπάνη τους. 
 

      2. Εφόσον το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ θεωρεί σκόπιµο θα αιτείται από τον ανάδοχο να συντάσσει 
Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την αρµόδια ∆ιεύθυνση ή τµήµα της ΕΟΑΕ 
και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικάη ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον 
ανάδοχο και το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µηχανικού µέρους: 

� οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη 
� η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην αντικατάσταση ή Επισκευή των 

διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε µηχανικό µέρος 
� οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, και η 

ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας 
� τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν λεπτοµερώς, µε έµφαση στο αν είναι τα γνήσια, που  προτείνονται 

από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται 
� ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια που 

προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους από τον ανάδοχο. 
 

3.  Επισηµαίνεται ότι η εταιρία Εγνατία Οδός ΑΕ: 
- έχει τη δυνατότητα, απευθυνόµενη στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το 
οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόµενων κάθε φορά 
εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόµενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών 
της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 
- διατηρεί το δικαίωµα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόµενων τιµών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, 
εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης 
- δύναται, µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την αρµόδια 
∆ιεύθυνση ή τµήµα της ΕΟΑΕ και τη σύνταξη του ∆ελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος µετά ή άνευ 
ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να 
καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος 
παραδώσει στην εταιρία το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 
 

4. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εµφανίζονται ελαττώµατα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσας διατάξεις, και εάν δεν συµµορφωθεί µε αυτό εντός 
οριζόµενης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ή τµήµα της ΕΟΑΕ προθεσµίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσµία και 
δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε η Εγνατία Οδός ΑΕ µπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 
ελαττωµατικά υλικά απ' ευθείας από το εµπόριο, να επισκευάσει το ελαττωµατικό µέρος και να χρεώσει την αξία του 
τιµολογίου στον ανάδοχο µε κράτηση από τον λογαριασµό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου µέχρι παράδοσης αυτών. 
 
6. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις η Εγνατία Οδός ΑΕ µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
 

ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που 
ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και των οποίων: 
 

• Αποτελούν επίσηµους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές των κατασκευαστριών εταιριών και παράλληλα 
ασχολούνται και µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση ανταλλακτικών οχηµάτων  

• Θα διαθέτουν κατάλληλο συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων.  
• Εφόσον η έδρα  του συνεργείου επισκευής και συντήρησης είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) χλµ από την έδρα 

της εταιρίας και των υποκαταστηµάτων της, αποκλειστικά και µόνο τότε ο ανάδοχος υποχρεούται  να αναλάβει 
µε ευθύνη και έξοδα του την παραλαβή και παράδοση των οχηµάτων, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σε 
απόσταση µικρότερη ή τουλάχιστον ίση των δέκα (10) χλµ από την έδρα της εταιρίας και των υποκαταστηµάτων 
της, όπως αυτή αναγράφεται  στους πίνακες οχηµάτων του παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

 

Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της θα απαιτηθεί να προσκοµισθούν τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα: 
 

1. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται (θεωρηµένη από το 
αρµόδιο Τµήµα του Υπουργείου Συγκοινωνιών). 

2. Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη πιστοποίηση 
του πτυχίου του προσωπικού τουλάχιστον δύο ατόµων τεχνικών για την εκτέλεση των εργασιών που 
απαιτούνται. 

 
ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα 
Ειδικότερα: 
Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε οµάδα χωριστά και συγκεκριµένα το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανα οµάδα επί του παρακάτω τιµοκαταλόγου: 
 
(ΌΛΕΣ Η ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
Για τα Ε.Ι.Χ.  οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
SERVICE 1o: 120 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: 170 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων. 
SERVICE 3o:  220 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων + 

Φίλτρο καυσίµου (αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 
Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:                                                                                                                           
SERVICE 1o:  120 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: 180 € Λάδι + Φίλτρο Λαδιού + Φίλτρο Καµπίνας + Γενικός Έλεγχος + Προγραµµατισµός + Φίλτρο 

αέρα+Φίλτρο καυσίµου 
SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
1.     ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                25 € 10.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 110 € 

2.       ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  15 € 8.       ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 260 € 

3.       ΤΑΚΑΚΙΑ 15 € 9.       ΜΙΖΕΣ 280 € 

4.       ΣΙΑΓΩΝΕΣ 90 € 10.    ∆ΥΝΑΜΟ 380 € 

5.       ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 700 € 11.    ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 150 € 

6.       ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 450 € 12.    5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 38 € 

7.       ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 € 13.    ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 51 € 

8.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 60 € 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 € 

9.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 85 € 

  

15. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 80 € 

Η ανωτέρω τιµές αφορούν καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. 
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το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζετε επί της ανωτέρω καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ και θα προσδιορίζει την 
προσφερόµενη καθαρή αξία προ Φ.Π.Α. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα κατάθεσης προσφοράς για κάθε οµάδα χωριστά ή συνδυασµό κάποιων ή και για το 
σύνολο τους εφόσον το επιθυµούν. Επίσης οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα (κατά την υποβολή της προσφοράς τους) 
να δηλώσουν ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο δεν θα επιθυµούσαν να τους ανατεθεί προµήθεια. Μη υποβολή 
τέτοιας δήλωσης συνεπάγεται αποδοχή οποιασδήποτε ανάθεσης. Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει περισσότερους του 
ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για κάθε οµάδα τιµή). 

 
 
Χρόνος Ισχύος προσφορών: τρεις (3) µήνες 
 
Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωµα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειµένου της προµήθειας κατά 
ποσοστό 20% µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές της οικονοµικής του προσφοράς. 

 
 
 
 

ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
∆/ντης Ανθρωπίνων Πόρων 

& ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
∆ιαγωνισµού «Προµήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός 

(1) έτους» 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……................……..……..…….................… 
µε έδρα τ……………………………οδός …………….………..………………………. αριθµ…......Τ.Κ. ………………Τηλ.………………. 

Fax………… E-mail………… 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης για την ανάθεση της σύµβασης της επικεφαλίδας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, 
υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

Τιµοκατάλογος SERVICE οχηµάτων 
 (ΌΛΕΣ Η ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

 

Για τα Ε.Ι.Χ.  οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
SERVICE  1o:    120 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE  2o:    170 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων. 
SERVICE 3o: 220 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων + Φίλτρο καυσίµου 
(αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 

Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:                                                                                                                                                        
SERVICE  1o:  120 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE  2o:  180€ Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο καυσίµου 
SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

1.     ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                25 € 10.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 110 € 
2.       ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  15 € 8.       ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 260 € 
3.       ΤΑΚΑΚΙΑ 15 € 9.       ΜΙΖΕΣ 280 € 
4.       ΣΙΑΓΩΝΕΣ 90 € 10.    ∆ΥΝΑΜΟ 380 € 
5.       ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 700 € 11.    ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 150 € 
6.       ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 450 € 12.    5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 38 € 
7.       ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 700 € 13.    ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 51 € 
8.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 60 € 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 € 
9.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 85 € 

  

15. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 80 € 

Η ανωτέρω τιµές αφορούν καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α.  
Η οικονοµική προσφορά µας για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό επι του ανωτέρου τιµοκαταλόγου, υπολογίζετε επί της καθαρής 
αξίας άνευ ΦΠΑ  και είναι  : 

Επισκευή – συντήρηση οχηµάτων       

Ε∆ΡΑ ΟΜΑ∆Α Εργοστάσιο Κατασκευής ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ        

0,00%  ανα οµάδα       
Ολογράφως ανα οµάδα 

1 TOYOTA     

2 SEAT     

3 VOLKSWAGEN     

4 SUBARU     

5 NISSAN     

6 MAZDA     

7 FORD     

8 DAIMLER CHRYSLER     

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. 
ΕΟΑΕ         

   6 χλµ Θεσ/νίκης 
Θέρµης 

9 FIAT - IVECO     

το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζετε επί της καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ  
Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΠΑΦΡΑ 45500 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

10 FORD     

το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζετε επί της καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ 
11 FORD     Π.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

 
12 SEAT     

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) , .......................................... 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙ∆Α:____________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   

(3) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ
(1): 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ   
για τον διαγωνισµό µε θέµα «Προµήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα 
Οχήµατα  της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
∆ηλώνω ότι : 
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ. 11.7 της ∆ιακήρυξης, καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού 
δικαστηρίου για: 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη απόφαση, 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που 
εκπροσωπώ).  

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση . 
 
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να 

έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά στην πληρωµή 

των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και 
σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 
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ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα 
ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, 
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές, 
από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 

 
∆ηλώνω ότι το σύνολο των παρακάτω αντιγράφων που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή, ακριβή και 
προέρχονται από τα γνήσια έγγραφα: 
 
1. Αντίγραφο Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ'αυτό 
και το ειδικό επάγγελµα του. 
 
2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται. 
 
3. Αντίγραφο Άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη 
πιστοποίηση του συνεργείου του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 
 

Ηµεροµηνία:       

Ο ∆ηλών 

 

 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής σε 
διαγωνισµό 

 
 

Αθήνα ………………….. 
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………1 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 2, υπέρ της …………… …………………… …………………… ……………… 
…… …………………………………………………………………………………….3 για τη συµµετοχή της 
στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….4, ή της µετ΄αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση 
αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 5 σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή 
στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά και 
µόνο µέχρι ……………………….. 6 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε 
νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε 
υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                
1  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
2  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισµού της 

Προµήθειας. 
3  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης 

επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα 
των µελών Ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 

4  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
5  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης όπως αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. 
6  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως και να έχει 

αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..7 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
8 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 
…………………… …………………… ……………… …… ……..…9  µέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας και την 
πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και 
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 
…...…………………………………………..10  

……………........................................................................................................... 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την 
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας 
και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού 
καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 

                                                
7  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς ΦΠΑ). 
8  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
9  Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ 
όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

10  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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